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«Για σχεδόν μισό αιώνα, η Ευρώπη χωρίστηκε σε 

Ανατολή και Δύση από το "Σιδηρούν Παραπέτασμα", 

ένα σύνορο που εκτείνεται από τη Θάλασσα του 

Μπάρεντς μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Ο «Δρόμος του 

Σιδηρούν Παραπετάσματος» προσκαλεί το κοινό να 

επαναχαράξει και να βιώσει την πρώην διαίρεση της 

ηπείρου, με μια ποδηλατική διαδρομή 6.800 

χιλιομέτρων κατά μήκος των πρώην συνόρων, 

συνδυάζοντας τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, την ιστορία 

και τον βιώσιμο τουρισμό. Ο δρόμος του «Σιδηρούν 

Παραπετάσματος» συνεισφέρει ουσιαστικά και 

πρακτικά στη δημιουργία μιας γνήσιας ευρωπαϊκής 

ταυτότητας». 

Michal Cramer, Ευρωβουλευτής  

Απόσπασμα από την ομιλία του στο 1ο θεματικό 

διαπεριφερειακό εργαστήριο του έργου Cult-RInG στη 

Ρίγα της Λετονίας στις 16 Νοεμβρίου 2017, που 

διοργανώθηκε από την Τουριστική Ένωση Vidzeme 

(Vidzeme Tourism Association), εταίρο του έργου.   

Το 2005, μετά την πρωτοβουλία του μέλους των 

Πράσινων, Michael Cramer, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

αναγνώρισε το «Δρόμο του Σιδηρούν Παραπετάσματος» 

ως πρότυπο έργο βιώσιμου τουρισμού  και κάλεσε τα 

κράτη μέλη για τη  στήριξη του. Αποτελεί στόχο του έργου 

Cult-RInG η αναβάθμισή του σε πολιτιστική διαδρομή.  

 

Το Cult-RInG αποτελεί ένα έργο 

διαπεριφερειακής συνεργασίας για τη βελτίωση 

των πολιτικών για τη φυσική και πολιτιστική 

κληρονομιά μέσω των πολιτιστικών διαδρομών, 

ενταγμένο στο  πρόγραμμα Interreg Europe, το 

οποίο παρέχει βοήθεια στις περιφερειακές και 

τοπικές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη να 

αναπτύσσουν και να ασκούν καλύτερη πολιτική 

με ολοκληρωμένα και βιώσιμα αποτελέσματα  

στους ανθρώπους και το περιβάλλον. 

Το έργο Cult-RInG δίνει έμφαση στην αξία των 

επενδύσεων στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές 

διαδρομές όσον αφορά τη συμβολή τους στην 

ανάπτυξη, την απασχόληση και τη δημιουργία  

νέων πολιτιστικών διαδρομών. 

Το πρόγραμμα Cult-RInG συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και είναι ενταγμένο στο 

πρόγραμμα Interreg Europe 

Προϋπολογισμός Cult-RING: 1,33 εκατ. Ευρώ 

Συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ: 1,13 εκατ. Ευρώ 

 

Ειδικά θέματα που σχετίζονται με 

πολιτιστικές διαδρομές: 

1. Αξιολόγηση έξι υφιστάμενων 

πολιτιστικών διαδρομών (εκ των υστέρων), 

όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική 

ανάπτυξη, τα άμεσα και έμμεσα οφέλη για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση και εκμάθηση 

πολιτικής 

2. Η κεφαλαιοποίηση των βέλτιστων 

πρακτικών των ολοκληρωμένων έργων CHARTS 

και CERTESS του προγράμματος INTERREG IVC,  

3. Ανάπτυξη νέων πολιτιστικών διαδρομών, 

με βάση την παραπάνω αξιολόγηση και 

κεφαλαιοποίηση καλών πρακτικών
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Αξιολόγηση των θετικών σημείων των υφιστάμενων 

πολιτιστικών διαδρομών και εκμάθηση διαδικασίας  

για την ανάπτυξη νέων διαδρομών, βελτιώσεων και 

επεκτάσεων. 

 

 

 

 

 

 

Τα 

 

Στο έργο Cult-RInG (Πολιτιστικές Διαδρομές ως 

Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση) του 

προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg 

Europe, τονίζονται τα άμεσα και έμμεσα οφέλη για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση που προκύπτουν από τις 

υπάρχουσες πολιτιστικές διαδρομές. Η αξιολόγηση 

αυτή, αναφορικά με την κοινωνικοοικονομική 

ανάπτυξη, βασίστηκε στην από κοινού «Έρευνα για τις 

επιπτώσεις των πολιτιστικών διαδρομών στην 

καινοτομία, στην ανταγωνιστικότητα και στη δικτύωση 

(clustering) των ΜμΕ», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

του Συμβούλιου της Ευρώπης. Η έρευνα στόχευε στο: 

 να εξετάσει τις δυνατότητες των πολιτιστικών 

διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτιστικού 

τουρισμού 

 να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την 

επιρροή των πολιτιστικών διαδρομών στη 

δημιουργία ΜμΕ, στις επιδόσεις τους, στην 

καινοτομία, στη δικτύωσή τους (clustering) 

 να αναλύσει σε τι βαθμό μπορούν τα δίκτυα 

πολιτιστικών διαδρομών - εθνικά και 

διακρατικά - να ωφελήσουν τις ΜμΕ, ιδίως σε 

λιγότερο γνωστούς προορισμούς, και 

 πώς η συμμετοχή των ΜμΕ μπορεί να 

δημιουργήσει μια ισχυρή βάση για την 

προώθηση της Ευρώπης ως "το Νο1 τουριστικό 

προορισμό στον κόσμο" 

 

Τα ευρήματα  της έρευνας έχουν ως εξής: 

 Οι πολιτιστικές διαδρομές έχουν επιτύχει 

αξιοσημείωτη επιρροή και πρόοδο: 

ενθαρρύνουν την ευρεία συμμετοχή της 

κοινωνίας σε πολιτιστικές δραστηριότητες, 

ενισχύοντας την ιδέα της κοινής πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

 Βασισμένες στις πολιτισμικές και κοινωνικές 

αρχές, οι πολιτιστικές διαδρομές του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελούν πηγή 

καινοτομίας, δημιουργικότητας, δημιουργίας 

μικρών επιχειρήσεων (τουριστικές ΜμΕ) και 

ανάπτυξης πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων 

και υπηρεσιών  

 Παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική για δικτύωση, 

διαπολιτισμικό διάλογο και για προώθηση της 

εικόνας της Ευρώπης και των αξιών της 

 Οι πολιτιστικές διαδρομές ποικίλλουν ως προς 

τη θεματολογία, τις ομάδες-στόχους, το χρόνο 

ύπαρξης, την πρόοδο που έχει σημειωθεί, τις 

δομές δικτύωσης και διαχείρισης και τη 

δυναμικότητά τους 

 Διαπιστώνεται χαμηλή διακρατική σύνδεση των 

δικτύων Πολιτισμικών Διαδρομών (ΠΔ), η οποία 

προκύπτει λόγω: 

o έλλειψης συντονισμού στις στρατηγικές 

ανάπτυξης και προώθησης των Π.Δ. σε 

διακρατικό επίπεδο 

o αδύναμων στρατηγικών μάρκετινγκ και 

προώθησης (branding) 

o περιορισμένων ανθρώπινων και 

οικονομικών πόρων 

o έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης στη 

διαχείριση δικτύων 

o μειωμένης ανταλλαγής καλών 

πρακτικών 

o μη διαθεσιμότητας εργαλείων 

διαχείρισης δικτύων και αξιολόγησης 

της απόδοσης τους 

 Για τον τομέα του τουρισμού, η χρήση ΤΠΕ είναι 

ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητάς του 

 

 

Τα πλεονεκτήματα των ΤΠΕ περιλαμβάνουν: 

 αύξηση της προσφοράς και της ποιότητας των 

πολιτιστικών και τουριστικών πληροφοριών 
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 πρόσβαση στις γνώσεις και τις πληροφορίες με 

χαμηλό κόστος 

 μείωση του κόστους παραγωγής και 

συναλλαγής (εκδηλώσεις, προετοιμασίες 

ταξιδιού)  

 εξάλειψη των γεωγραφικών περιορισμών για 

τους προμηθευτές υπηρεσιών και τους πελάτες, 

και  

 αυξημένο άνοιγμα και διαφάνεια της 

επιχειρηματικής διαδικασίας 

Αρκετές πολιτιστικές διαδρομές έχουν ήδη 

ενσωματώσει εργαλεία ΤΠΕ στις στρατηγικές 

διαχείρισης δικτύου, μάρκετινγκ και επικοινωνίας 

χρησιμοποιώντας κοινωνικά μέσα, κινητά, συστήματα 

GIS, blogs κλπ. 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης παραδείγματα 

επιτυχίας από τις υπάρχουσες πολιτιστικές διαδρομές 

στις περιοχές εταίρων Cult-RInG, 

συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιημένων 

πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

όπως: 

 “The Hansa" στη βόρεια Λετονία (στις πόλεις 

Valmiera και Limbazi, μέλη της πολιτιστικής 

διαδρομής “The Hansa” καθώς και του τουριστικού 

συνδέσμου του Vidzeme, εταίρος του έργου Cult-

RInG), 

 «Via Francigena» στην περιφέρεια Lazio της Ιταλίας 

(βόρεια και νότια) 

 «Santiago de Compostela» στη βόρεια Πορτογαλία 

(Alto Minho, παράκτια διαδρομή) 

 "St Olav Ways" στη Δυτική Σουηδία (περιοχή Vastra 

Gotaland), 

 "The Phoenicians Route" προτάσεις διαδρομών στην 

Κύπρο (περιοχή Πάφου), 

 Άλλες διαδρομές, όπως οι δρόμοι κρασιού στη 

βόρεια Ελλάδα (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), 

και 

 Προτεινόμενες διαδρομές που συνδέονται με τη 

μυθολογία και την άυλη κληρονομιά (Αφροδίτη 

στην Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία, Ἀργοναυτικά από 

την αρχαία Ιώλκο (σημερινός Βόλος) στην κεντρική 

Ελλάδα, στην αρχαία Κολχίδα (σημερινή Γεωργία) 

και επιστροφή στην Ελλάδα μέσω της Μαύρης 

Θάλασσας, της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης 

και της Μεσογείου). 

 

Προτάσεις 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υφιστάμενο ζήτημα, 
η έρευνα πρότεινε επικέντρωση σε 5 κύριους τομείς: 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

 Διακυβέρνηση Δικτύου 

 Αξιολόγηση απόδοσης 

 Στρατηγική μάρκετινγκ και προώθησης 

 Συνεργασία 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων και διακυβέρνηση 

 Σύνδεση όλων των πολιτιστικών διαδρομών σε μια 

κοινή συνεργατική - μη ανταγωνιστική – στρατηγική 

 Ανάπτυξη κοινής αντίληψης περί της αξίας του 

τουρισμού για τον πολιτισμό 

o τους μηχανισμούς για την ανάπτυξη του βιώσιμου 

πολιτιστικού τουρισμού (ανάπτυξη και 

απασχόληση) 

o το ρόλο των τοπικών κοινοτήτων στην ανάπτυξη 

αυτή 

o τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία θα μπορούσε 

να στηρίξει αυτή την ανάπτυξη 

 Εφαρμογή σαφών μοντέλων διακυβέρνησης 

δικτύων (Συνδέσεις με περιφερειακές αρχές και 

τουριστικά επιμελητήρια/ενώσεις) 

 Χρηματοδότηση βασικών δραστηριοτήτων 

κατάρτισης, δικτύωσης και προώθησης (επένδυση) 

 Συμμετοχή περισσότερων εμπειρογνωμόνων και 

καταρτισμένων επαγγελματιών στη διακυβέρνηση 

και διαχείριση πολιτιστικών διαδρομών 

Συνεργασία με φορείς 

 Οι πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της 

Ευρώπης αποτελούν ολοένα και περισσότερο μέσο 

πολιτιστικής διπλωματίας που προσφέρει τεράστια 

δυναμική συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα - τοπικά, 

εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή 

 Είναι επομένως σημαντικό  

o να αναπτυχθεί ένας «χάρτης πορείας» για τη 

συνεργασία μεταξύ 

o των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, 

o των διαδρομών που δημιουργήθηκαν με κονδύλια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

o των ευρωπαϊκών τοποθεσιών UNESCO και  

o άλλων διεθνών πρωτοβουλιών 

προκειμένου να δημιουργηθεί μια στρατηγική για την 

προώθηση του κοινού πολιτιστικού τουριστικού 

προϊόντος να ξεκινήσει μια συντονισμένη δράση για την 

ανάπτυξη σχετικών εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και 
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τουριστικών δικτύων, μοντέλων διαχείρισης, 

εμπειρογνωμοσύνης, έρευνας και ανάπτυξης, 

προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 να επεκτείνουν τις πρωτοβουλίες Πολιτιστικών 

Διαδρομών για την ένταξη χωρών εκτός της ΕΕ 

(ποδηλατική διαδρομή Iron Curtain Trail, 

Ἀργοναυτικά). 

Συμπεράσματα της αξιολόγησης 

Τα ακόλουθα συμπεράσματα συντάχθηκαν στο πλαίσιο 

του έργου Cult-RInG Interreg Europe σχετικά με την 

ανεξάρτητη αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτιστικών 

διαδρομών: 

 Οι πολιτιστικές διαδρομές συμβάλλουν στην 

προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, στην 

αξιοποίηση της κληρονομιάς και των συνόρων για 

τον πολιτιστικό τουρισμό, καθώς και στην 

περιφερειακή ανάπτυξη με τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων, κυρίως 

ΜμΕ και μικροεπιχειρήσεων. 

 Οι πολιτιστικές διαδρομές μπορούν να προσφέρουν 

μοναδικές, ελκυστικές και βιώσιμες επενδυτικές 

ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 Η αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτιστικών 

διαδρομών έχει μεγάλη σημασία για τη βελτίωση 

των μέσων πολιτικής, κυρίως των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 

και Επενδυτικών Ταμείων (συγκεκριμένα: 

Περιφέρεια Lazio - Ιταλία, Norte - Πορτογαλία, 

Κεντρική Μακεδονία - Ελλάδα) και των τουριστικών 

και πολιτιστικών στρατηγικών (Vastra Gotaland - 

Σουηδία, Vidzeme - Λετονία, Πάφος - Κύπρος). 

 Μαθήματα για την ανάπτυξη προτεινόμενων νέων 

πολιτιστικών διαδρομών και για βελτιώσεις στις 

υπάρχουσες διαδρομές είναι πολύ σημαντικά (π.χ.: 

τα βήματα του Αγίου Παύλου μέσω της Κύπρου, της 

Ελλάδας και της Ιταλίας, αναβάθμιση του 

ποδηλατικού μονοπατιού Iron Curtain Trail  

(EuroVelo 13) σε πολιτιστική διαδρομή από την 

Φινλανδία μέσω της Λετονίας προς τα ελληνο-

βουλγαρικά σύνορα, η διαδρομή επιστροφής των 

Αργοναυτών, η διαδρομή της Αφροδίτης, η επέκταση 

της διαδρομής «Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα» στη 

βόρεια Πορτογαλία και οι βελτιώσεις της διαδρομής 

«St Olav Ways» στη Δυτική Σουηδία). 

www.interregeurope.eu/cult-ring 
 

Στα βήματα του Αγίου  Παύλου, του Αποστόλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαδρομή του άγιου Όλαφ στην Δυτική Σουηδία  

  Η διαδρομή των Φοινίκων στην Κύπρο 
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Εταιρικό Σχήμα Cult-RInG 

Επικεφαλής εταίρος 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

 Διαδρομές κρασιού 

 Θρησκευτικές και Προσκυνηματικές διαδρομές 

 Θαλάσσιες διαδρομές 

 Εμπορικές διαδρομές 

 Διαδρομές της αρχαιότητας 

 Διαδρομές από την μυθολογία 

 Ποδηλατικές διαδρομές 

 Διαδρομές Ευρωπαϊκής ιστορίας 
 

 

 

 

 

  

 

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα (www.pkm.gov.gr  
Περιφέρεια Λάτσιο, Ιταλία http://www.regione.lazio.it  
Περιφέρεια Vastra Gotaland, Σουηδία www.vastarvet.se  
Vidzeme Τουριστική Ένωση, Λετονία www.vidzeme.com  
Διαδημοτική κοινότητα Alto Minho  
www.cim-altominho.pt  
Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού Πάφου, Κύπρος 
www.visitpafos.org.cy  
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού, Βέλγιο 

www.culturaltourism-network.eu  
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Το 1ο Διαπεριφερειακό Θεματικό Εργαστήριο με 

αντικείμενο την αξιολόγηση των υφιστάμενων 

πολιτιστικών διαδρομών πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα 

της Λετονίας 

Η αναπτυξιακή στρατηγική Ευρώπη 2020 αποσκοπεί στο 

να καταστεί η ΕΕ μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομία. Το έργο Cult-Ring έχει σαφείς 

και ισχυρές συνέργειες με τη στρατηγική ΕU 2020, όσον 

αφορά τη βιωσιμότητα του πολιτιστικού τουρισμού και 

πραγματεύεται με τέσσερις από τους στόχους της 

στρατηγικής ΕΕ 2020, την απασχόληση (μέσα πολιτικής 

για την ανάπτυξη και την απασχόληση), την καινοτομία 

(νέες μορφές επικοινωνίας διαδρομών πολιτιστικής 

κληρονομιάς), την κοινωνική ένταξη (μέσω της 

προσβασιμότητας στην πολιτιστική κληρονομιά) και την 

εκπαίδευση (μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης που εμπλέκονται στις ΠΔ). 

Ο άξονας προτεραιότητας 4  του προγράμματος Interreg 

Europe, επενδυτική προτεραιότητα 6γ αφορά την 

«διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», τα οποία είναι 

ισχυρά χαρακτηριστικά των ΠΔ στην πράξη. Ο ειδικός 

στόχος 4.1 αφορά την «Βελτίωση της εφαρμογής των 

πολιτικών και προγραμμάτων περιφερειακής 

ανάπτυξης, ιδίως των επενδύσεων για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση και, ενδεχομένως, των προγραμμάτων 

εδαφικής συνεργασίας της ΕΕ στον τομέα της 

προστασίας και της ανάπτυξης της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς». Οι ΠΔ αντιμετωπίζουν 

αυτόν τον ειδικό στόχο 4.1 ως μέσο προώθησης των 

επενδύσεων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας μέσω της ανάπτυξης και της προώθησης της 

ευρωπαϊκής κληρονομιάς με κατάλληλες πολιτικές. 

Η διαπεριφερειακή συνεργασία μπορεί να συμβάλει σε 

μεγάλο βαθμό στα προαναφερθέντα σημαντικά 

ζητήματα σχετικά με τις επενδύσεις στις ΠΔ για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση, στη σχετική εκμάθηση 

και εφαρμογή της πολιτικής. Οι ΠΔ είναι κατά κύριο 

λόγο διαπεριφερειακές από το σχεδιασμό τους. Υπάρχει 

έντονη ανάγκη ανταλλαγής καλών πρακτικών σχετικά με 

τις ΠΔ, ανταλλαγής εμπειριών και ανάπτυξης ΠΔ για τη 

βελτίωση των εργαλείων πολιτικής και την εκπόνηση 

σχεδίων δράσης με εφαρμογή, παρακολούθηση, και 

διαστηριότητες εκμάθησης και δημιουργίας ικανότητας 

ανάπτυξης ΠΔ. 

Το 1ο διαπεριφερειακό θεματικό εργαστήριο 

αξιολόγησε εκ των υστέρων τις επιδόσεις των 

υφιστάμενων ΠΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

πιστοποιήθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης, όσον 

αφορά τη δυνητική συμβολή τους στην 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, τα άμεσα και έμμεσα 

οφέλη για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 
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Το έργο Cult-RInG εκπροσωπήθηκε στο Πολιτιστικό 

Φόρουμ  υψηλού επιπέδου στην Αγία Πετρούπολη της 

Ρωσίας 

Στις 18 Νοεμβρίου 2017 το έργο Cult-Ring 

παρουσιάστηκε στο 4Ο  Διεθνές Φόρουμ στο πλαίσιο της 

«Συνεργασία για τον Πολιτισμό ως Παράγοντα 

Ανάπτυξης  Βόρεια Διάσταση», στην Αγία Πετρούπολη 

της Ρωσίας. Το φετινό φόρουμ εστίασε αποκλειστικά σε 

νέες πολιτιστικές διαδρομές και στη βιώσιμη ανάπτυξή 

τους. 

Ο κ. Jānis Sijāts από την Ένωση Τουρισμού Vidzeme 

(εταίρος του έργου Cult-Ring και μέλος του ECTN, 

Λετονία) παρουσίασε την πιθανή ανάπτυξη νέων 

διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης μέσα από το 

έργο Cult-Ring και ακολούθησε συζήτηση ειδικών και 

εμπειρογνωμόνων από διάφορες σκανδιναβικές χώρες. 

Το ετήσιο Διεθνές Φόρουμ διοργανώθηκε από το 

Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 

του φορέα «Συνεργασία για τον Πολιτισμό ως 

Παράγοντα Ανάπτυξης  «Βόρεια Διάσταση», Κύριοι 

στόχοι του φόρουμ ήταν να συζητηθούν οι 

αναπτυξιακές προοπτικές της δημιουργικής οικονομίας, 

να αναλυθούν έργα στις «δημιουργικές βιομηχανίες», 

καθώς και ο πολιτιστικός τουρισμός στην Περιφέρεια 

του φορέα «Βόρεια Διάσταση». 

 

 

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

2018 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (ECTN) 

υπέβαλε αίτηση μέσω του προγράμματος «Φωνές του 

Πολιτισμού» ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση 

συμμετοχής  της Ευρωπαϊκής Επιτροπή DG EAC στο 

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 (EYCH) 

και επιλέχθηκε ως ένα από τα 30 αντιπροσωπευτικά 

ευρωπαϊκά έργα από 310 αιτήσεις. 

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 

στις 28 Απριλίου 2017, όπου το ECTN παρουσίασε 

μεταξύ άλλων το ρόλο του ως συμβουλευτικού εταίρου 

και υπεύθυνου  επικοινωνίας των έργων CHRISTA και 

CULT-RInG  που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα 

Interreg Europe.  

Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες στις 7  Σεπτεμβρίου 2017 και  στις 8 

Σεπτεμβρίου, σε κοινή συνεδρίαση  με τους εθνικούς 

συντονιστές του EYCH 2018. Το ECTN θεσμοθέτησε  

συμφωνίες συνεργασίας με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 

όπως Europa Nostra,  Interpret Europe,  Ευρωπαϊκή 

Ένωση Ιστορικών Οίκων,  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το 

Τοπίο (Civilscape), το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στο 

πλαίσιο του EYCH2018 και για την διάδοση των 

αποτελεσμάτων του έργου Cult-RInG. 

Το ECTN με το έργο  Cult-RInG είναι ο μόνος 

επιλεγμένος φορέας του EYCH με άμεση αρμοδιότητα 

στον αειφόρο πολιτιστικό τουρισμό και μέσω των έργων 

CHRISTA και CULT-RInG θα διευκολύνει την 5η 

πρωτοβουλία του EYCH σχετικά με τον Τουρισμό και την 

κληρονομιά: προώθηση του βιώσιμου πολιτιστικού 

τουρισμού. 

Όλες οι εκδηλώσεις  του έργου  Cult-RInG το 2018 θα 

ενταγμένες  στο πλαίσιο του EYCH. 
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Επόμενες εκδηλώσεις και συναντήσεις 

2
ο
 Διαπεριφερειακό Εργαστήριο 

αξιοποίησης καλών πρακτικών 
(έργα INTERREG IVC CERTESS και 
CHARTS), με επίσκεψη εργασίας 
στην διαδρομή “St Olav Ways” 
στη Δυτική Σουηδία  

Σουηδία. 
18-19 Απριλίου 2018, 
Περιφέρεια Vastra Gotaland, 
Σουηδία  
 

Επίσκεψη Εργασίας  
αφιερωμένη στην ανταλλαγή 
εμπειριών για τις  3 θεματικές 
του έργου για τους φορείς 
χάραξης πολιτικής από τις 
περιφέρειες των εταίρων. 

21-23 Μαΐου 2018, 
Περιφέρεια  Λάτσιο, Ιταλία 

3ο διαπεριφερειακό Εργαστήριο 
Ανάπτυξης νέων πολιτιστικών 
διαδρομών με τεχνικές 
επισκέψεις εργασίας για τους 
εταίρους του έργου,  
ενδιαφερόμενους φορείς και  
εμπειρογνώμονες. 

25-27 Οκτωβρίου 2018, 
Περιφέρεια Πάφου, Κύπρος 
 

1η Περιφερειακή Ενημερωτική 
Εκδήλωση του Έργου  

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 
2018 Κεντρική Μακεδονία, 
Ελλάδα / Περιφέρεια 
Λάτσιο, Ιταλία / Βάστρα 
Γκόταλαντ, Σουηδία / 
Περιφέρεια Alto Minho, 
Πορτογαλία / Περιφέρεια 
Πάφου, Κύπρος 

Ειδική εκδήλωση αφιερωμένη 
στις πολιτιστικές διαδρομές στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
εβδομάδας των περιφερειών και 
των πόλεων.  

Οκτώβριος 2018, Βρυξέλλες 

2η Περιφερειακή Ενημερωτική 
Εκδήλωση του Έργου 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 
2018 Κεντρική Μακεδονία, 
Ελλάδα / Περιφέρεια 
Λάτσιο, Ιταλία / Βάστρα 
Γκόταλαντ, Σουηδία / 
Περιφέρεια Alto Minho, 
Πορτογαλία / Πάφος, 
Κύπρος 

Εκδήλωση Ολοκλήρωσης με 
συμμετοχή προσκεκλημένων  
υψηλού επιπέδου, συνέδριο. 

Μάρτιος 2020 

 

Διαχείριση Έργου & Συντονισμός: 

 

             

 

                                      www.lever.gr 

 

Μείνετε ενημερωμένοι για τις 

δραστηριότητες του Cult-RInG και τις 

τελευταίες εξελίξεις! 

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας  

Cult-RInG Chronicle 

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

www.interregeurope.eu/cult-ring 

 

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα 

ενημέρωσης 

@cultringproject 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας: 

cultring@rdfcm.gr 

 

cult-ring@culturaltourism-net.eu 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία και διάδοση: 

 

 

 

www.culturaltourism-network.eu 

http://www.interregeurope.eu/cult-ring
mailto:cultring@rdfcm.gr
mailto:cult-ring@culturaltourism-net.eu
http://www.culturaltourism-network.eu/

