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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Εργαστήρια με θέμα «Τοπική Ανάπτυξη μέσω της Δημιουργικής Οικονομίας» 
 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ως εταίρος του Δικτύου «Νήσων Περίπλους», στο οποίο συμμετέχει και 
η Αναπτυξιακή Λασιθίου, διοργανώνει δύο εργαστήρια με θέμα: «Τοπική Ανάπτυξη μέσω της 
Δημιουργικής Οικονομίας». 

Οι βασικοί στόχοι των εργαστηρίων είναι:  

 Η παρουσίαση της δυναμικής που προσφέρει η δικτύωση για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων των Πολιτιστικών και Δημιουργικών τομέων. 

 Η παρουσίαση των χρηματοδοτικών ευκαιριών για επιχειρηματίες, καλλιτέχνες  και νέους επιστήμονες. 

 Η ενημέρωση για τις νέες τάσεις στην πολιτιστική διαχείριση όπως η  δημιουργία πολιτιστικών 
θερμοκοιτίδων και η ανάπτυξη τοπικών και θεματικών φεστιβάλ.  

Τα ενημερωτικά εργαστήρια θα γίνουν στα Χανιά τη Παρασκευή 6 & το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015. 

Οι δράσεις απευθύνονται σε 2 κατηγορίες δικαιούχων:  

1. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επιχειρηματίες, νέους επιστήμονες, καλλιτέχνες από τους τομείς των 
Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών και συγκεκριμένα  σχεδιαστές, παραγωγούς ψηφιακού υλικού 
-  εφαρμογών - ιστοσελίδων - smart devices (έξυπνες συσκευές), σκιτσογράφους- εικονογράφους, 
animation, αρχιτέκτονες.  

2. εκπροσώπους από πολιτιστικές επιχειρήσεις, δημόσια-ιδιωτικά μουσεία, πινακοθήκες, χώρους πολιτισμού,  
επιχειρηματίες στο χώρο της μουσικής, εικαστικών, κεραμικής κ.α. που εδρεύουν στις περιοχές 
παρέμβασης του Δικτύου Αναπτυξιακών Εταιριών νησιωτικής Ελλάδος. 

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν όπως και όλα τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής, διατροφής. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής (υπάρχει στην ιστοσελίδα www.oakae.gr) 
και φωτοτυπία επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύει:  

1. την επαγγελματική του δραστηριότητα (π.χ πτυχίο αρχιτεκτονικής) ή την επιχειρηματική (π.χ έναρξη 
επαγγέλματος εικονογράφου).  

2. ότι η έδρα της/του φορέα/επιχείρησης/δραστηριότητας βρίσκεται σε περιοχή υλοποίησης προγράμματος 
LEADER (συνεννόηση με την Αναπτυξιακή Λασιθίου).  

3. σύντομο βιογραφικό σημείωμα ή περιγραφή δραστηριότητας φορέα.  

Η αίτηση συμμετοχής και τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στο nisonperiplous@oakae.gr μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2015 (με πιθανή μικρή παράταση). 

Περισσότερες πληροφορίες:  

- Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε, www.oakae.gr 

  Τηλέφωνα 28210 29238 / 29316 / 29287 - 2810 753314  

- Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε.ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3 - Αγιος Νικόλαος)  

  Τηλέφωνο 28410 91110 - Fax: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Υπεύθυνη: Κατερίνα Μενεγάκη 

Τα σεμινάρια διοργανώνονται στο πλαίσιο του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Ο Πολιτισμός ως εργαλείο 
ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας», στο οποίο συμμετέχουν 11 Αναπτυξιακές Εταιρίες που εκπροσωπούν 
το σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421α «Διατοπική συνεργασία» των 
τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. 
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