Το έργο “THEMATIC” εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Βιώσιμη Περιφέρεια) –
Ειδικός Στόχος 2.1 (Προώθηση της Βιώσιμης Αξιοποίησης και της Διαφύλαξης της Φυσικής
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Αναπτυξιακών Περιουσιακών Στοιχείων στην Περιοχή της
Αδριατικής - Ιονίου) στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης έργων του Προγράμματος
Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.
Το εταιρικό σχήμα του έργου THEMATIC απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς:










Πανεπιστήμιο Βασιλικάτας (Ιταλία) – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
Περιφερειακή Εταιρεία για χωρική προώθηση της Βασιλικάτας (Ιταλία)
ENTERPRISE GREECE Α.Ε. (Ελλάδα)
Ένωση Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αλβανίας (Αλβανία)
Δήμος του Πρέκο (Κροατία)
Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (Ελλάδα)
Δήμος Μεδιάνα – Πόλη της Νις (Σερβία)
BSC – Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Ltd. Κρανζ (Σλοβενία)
Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία του Ζλατιβορ (Σερβία)

Ο κύριος στόχος του έργου THEMATIC είναι η προώθηση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης και
προσβάσιμης τουριστικής οικονομίας στην περιοχή ADRION, με βάση τους φυσικούς,
πολιτιστικούς και ιστορικούς πόρους της. Η περιοχή ADRION φιλοξενεί πολυάριθμους
τέτοιους χώρους, πολλοί από τους οποίους περιλαμβάνονται στον κατάλογο της
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Οι πρόσφατες τάσεις της αυξανόμενης ζήτησης
θεματικού τουρισμού έφεραν νέες ευκαιρίες και κινδύνους για αυτούς τους χώρους. Η
ταχεία αύξηση των επισκεπτών προσέφερε μεγάλες ευκαιρίες για ανάπτυξη.
Παρουσιάστηκε ωστόσο κίνδυνος υπερεκμετάλλευσης των εύθραυστων πόρων και
απώλειας της κοινωνικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, καθώς και μειωμένης
προσπελασιμότητας για τους τουρίστες με ειδικές ανάγκες.
Κύριοι στόχοι του έργου:
1-Δημιουργία στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την προώθηση του βιώσιμου και
προσβάσιμου θεματικού τουρισμού στην περιοχή ADRION,
2-Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών για τον πολιτιστικό και φυσιολατρικό τουρισμό με την
υλοποίηση πιλοτικών δράσεων για βιώσιμα και προσβάσιμα τουριστικά προϊόντα.

Βασικές εκροές:


Δίκτυο ADRION βιώσιμου και προσβάσιμου πολιτιστικού και φυσιολατρικού
τουρισμού




Κοινή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για βιώσιμο και προσβάσιμο τουρισμό
8 πιλοτικές δράσεις



Αυξημένες επισκέψεις σε φυσιολατρικούς και πολιτιστικούς προορισμούς
προσφέροντας καινοτόμες και εμπειρίες στον προσβάσιμο και βιώσιμο τουρισμό.

Οι πιλοτικές δράσεις θα περιλαμβάνουν: υπηρεσίες προσβασιμότητας σε αρχαιολογικούς
χώρους, προϊόντα πολυμέσων για ιστορικούς και φυσικούς χώρους, ειδικές θεματικές
εμπειρίες (κύριες τοποθεσίες οπτικοακουστικών παραγωγών, μεταναστευτικές ροές και
διαδρομές, εθνογραφικές εκδηλώσεις, τοποθεσίες βιοποικιλότητας), συστήματα
διαχείρισης κυκλοφοριακής συμφόρησης σε εύθραυστες ιστορικές τοποθεσίες.
Οι υποχρεώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας ως εταίρου, στο πλαίσιο των
ανωτέρω δράσεων είναι ο Συντονισμός – Διοίκηση Έργου και η συμμετοχή σε όλα τα
πακέτα εργασίας καθώς και ο συντονισμός και η καθοδήγηση των εταίρων ως Συντονιστής
του Πακέτου Εργασίας Τ1: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ / ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ.
Διάρκεια Έργου: 24 μήνες
Περίοδος Υλοποίησης: 01/03/2020 – 28/02/2022
Ρόλος Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας: Εταίρος Έργου Νο. 6
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.448.999,17 €
Κοινοτική Συμμετοχή: 1.231.649,26 €
https://thematic.adrioninterreg.eu/

"THEMATIC" project is part of Priority Axis 2 (Sustainable Region) – Specific Objective 2.1
(Promoting sustainable exploitation and preservation of natural and cultural heritage as
Development Assets in the Adriatic-Ionian Region) as part of the 2nd project call of the
Interreg ADRION 2014-2020 Transnational Cooperation Program.
The corporate structure of the THEMATIC project consists of the following partners:
•

University of Basilicata (IT)

•

Regional agency for territorial promotion of Basilicata (IT)

•

ENTERPRISE GREECE S.A. (EL)

•

Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania (AL)

•

Municipality of Preko (HR)

•

Region of Epirus – Regional Unit of Thesprotia (EL)

•

City Municipality Mediana – City of Nis (RS)

•

BSC, Business support centre Ltd., Kranj (SI)

•

Zlatibor Regional Development Agency (RS)

THEMATIC responds to the consequences of overexploitation of cultural and natural sites
due to mass tourism as well as to the need to improve access of tourists with special
needs. The project offers a common framework for capacity building in the fields of
planning and management of sustainable and accessible tourism, supporting cooperation
among research and innovation actors, policy makers and business actors. The main
objective of the THEMATIC project is to promote the development of a sustainable and
accessible tourism economy in the ADRION region, based on its natural, cultural and
historical resources. The ADRION area is home to numerous such sites, many of which are
on the UNESCO World Heritage List. Recent trends in the growing demand for thematic
tourism have brought new opportunities and risks for these sites. The rapid increase in
visitors offered great opportunities for growth. However, there was a risk of overexploitation of fragile resources and loss of social and cultural diversity, as well as
reduced accessibility for tourists with special needs.
Main project objectives: 1-Create a Strategy and an action plans for the capacity building
for sustainable and accessible thematic and cultural tourisms 2- Design and implement
pilot actions and joint promotional initiatives for the development of sustainable and
accessible tourism.
Main outputs:





ADRION Network of sustainable and accessible cultural and naturalistic tourism
Joint Strategy and Action Plan for sustainable and accessible tourism.
8 Pilot projects
Increased visits to Naturalistic and cultural destinations offering innovative and
experiences in accessible and sustainable tourism.

Pilot projects will include: accessibility services in archeological sites, multimedia
products for historical and natural sites, special thematic experiences (major movies
locations; migrant roots; ethnographic events; biodiversity sites), systems for traffic
congestion management in fragile historical sites.
The obligations of Regional Unit of Thesprotia as a project partner include the
Coordination - Project Management and the participation in all the work packages, as well
as coordination of the T1WP: NETWORKING FOR SUSTAINABLE TOURISM/JOINT STRATEGY
AND ACTION PLAN.
Project Duration: 24 months
Implementation Period: 01/03/2020 – 28/02/2022
Role of Regional Unit of Thesprotia: Project Partner No. 6
Total Budget: 1.448.999,17 €
Community Participation: 1.231.649,26 €
https://thematic.adrioninterreg.eu/

