
 
                                      

Το έργο F.A.M.E ROAD είναι ένα από τα έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση κατά την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος 
Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Πρόκειται για ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική 
συμμετοχή των δύο κρατών μελών (Ιταλία και Ελλάδα). 

«FAME ROAD – Επίσκεψη μελέτης στην Ιταλία» 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης 

Στο πλαίσιο του έργου «Food Art Movement Energy – the Road to Country 
Experience» με ακρωνύμιο «FAME ROAD», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – 
Ιταλία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους 
των κρατών που συμμετέχουν, διοργανώνεται μία διασυνοριακή επίσκεψη 
μελέτης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην 
περιοχή της Απουλίας και στους  Δήμους Gravina di Puglia και Grottaglie. 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή της Αιγιαλείας και αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
συμμετοχής στην επίσκεψη. Σκοπός της επίσκεψης είναι η αλληλεπίδραση με 
επιχειρήσεις της Απουλίας προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες 
συνεργασίας διεθνούς διάστασης.  

Χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να 
εδραιώσουν μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων για την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων και διασυνοριακών τουριστικών προσφορών 
καθώς και τη δημιουργία ευκαιριών για ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των τεχνών, 
των χειροτεχνιών και της κουλτούρας κάθε περιοχής.  

Ημερομηνία διεξαγωγής: 03/12/2022 – έως 06/12/2022 

Προϋποθέσεις συμμετοχής  

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις και οργανισμοί που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αιγιάλειας και σχετίζονται με τους 4 
πυλώνες (τομείς αναφοράς) του έργου F.A.M.E. ROAD: 

Food – Τοπικά Προϊόντα Αγροδιατροφικού Τομέα 
Art – Τέχνη και Πολιτισμός 

Movement – Βιώσιμη Κινητικότητα 
Energy – Πράσινη Ενέργεια 

 

Κατηγορίες δραστηριότητας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

 • Ξενοδοχεία 

• Ενασχόληση με τον Αγροτουρισμό 
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• Παραγωγοί αγροτικών προϊόντων  

• Γραφεία τουριστικών υπηρεσιών / Ταξιδιωτικά γραφεία 

• Εστίαση  

• Τεχνίτες παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής 

• Καλλιτέχνες 

• Οδηγοί πεζοπορίας,οργανωμένες δραστηριότητες στη φύση 

• Πολιτιστικοί και τουριστικοί οδηγοί 

• Ενώσεις τροφίμων και κρασιού 

Επίσκεψη Μελέτης 

Η επίσκεψη μελέτης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποσκοπεί στη δημιουργία 
φυσικών συνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων-φορέων από διαφορετικές περιοχές 
με δύο κύριους στόχους: την εδραίωση της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης 
και διασυνοριακής τουριστικής προσφοράς και τη δημιουργία ευκαιριών για 
διάλογο και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ διαφορετικών και ποικίλων φορέων. 

Η πρώτη επίσκεψη θα διαρκέσει 1 ημέρα και θα πραγματοποιηθεί στη πόλη της 
Grottaglie και η δεύτερη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στη πόλη της Gravina 
di Puglia και θα διαρκέσει ½ ημέρα. Οι αντίστοιχοι δήμοι, και εταίροι του 
προγράμματος, θα κοινοποιήσουν το πρόγραμμα τουλάχιστον 5 ημέρες πριν 
από την προγραμματισμένη ημερομηνία. Στην επίσκεψη θα παρέχεται υπηρεσία 
διερμηνείας.  

Όροι και κάλυψη εξόδων   

Για κάθε συμμετέχοντα προβλέπονται τα έξοδα διατροφής, διαμονής και 
μεταφοράς. Ως διατροφή νοείται το πρωινό καθώς και το μεσημεριανό γεύμα 
και το δείπνο που ορίζονται από την διοργάνωση. Οι μεταφορές περιλαμβάνουν 
όλες τις μεταφορές από την Ελλάδα προς την Ιταλία και αντίστροφα, καθώς και 
όλες τις μεταφορές κατά τη διάρκεια της διαμονής που σχετίζονται με τις 
οργανωμένες δραστηριότητες. Τυχόν άλλα έξοδα που δεν αναφέρονται 
εξαιρούνται. Συγκεκριμένα, θα εξασφαλιστούν : 

Έξοδα μεταφοράς (πλοίο και λεωφορείο) από τον Δήμο Αιγιάλειας στην Ιταλία 
(Μπάρι) 
Μεταφορά με λεωφορείο στους αντίστοιχους Δήμους της Ιταλίας (μετακίνηση 
στην Ιταλία) 
Διατροφή και διαμονή όπως προδιαγράφηκε 
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Υποβολή αιτήσεων 

 Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας του 
Δήμου Αιγιαλείας και πρέπει να αποσταλεί μέσω email στις διευθύνσεις 
xchristia@aigialeia.gov.gr  tsokou@dataconsultants.gr  

Η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί από τις 16/11/2022 έως τις 25/11/2022 και 
ώρα 15:00.  

Θα επιλεγούν το πολύ 10 επιχειρήσεις και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις 
λαμβάνουσες αιτήσεις.  

Ανακοινώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
υποβολής αιτήσεων  

Οι ανακοινώσεις σχετικά με την τελική επιλογή των συμμετεχόντων και την 
διαμόρφωση της σχετικής λίστας θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:  

• Δήμος Αιγιαλείας, Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης. 

Τηλέφωνο: 2691360809 

Email: xchristia@aigialeia.gov.gr   

• Data RC  

Τσώκου Θεοδώρα  

Τηλέφωνο: 2611 100 217 

Email: tsokou@dataconsultants.gr 

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων 

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για συμμετοχή στην Επίσκεψη Μελέτης 
υποχρεούνται:  

• Άμεση κοινοποίηση τυχόν παραίτησης από τη συμμετοχή.  

• Παρέχει, ακόμη και μετά την αίτηση συμμετοχής, άλλα δεδομένα και 
πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση που μπορεί να είναι απαραίτητα για την 
αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος.  
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• Στο τέλος της πρωτοβουλίας, να παρασχεθούν όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες για την παρακολούθηση, την εκ των υστέρων αξιολόγηση των 
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και την αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας.  

Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες μπορούν να παραιτηθούν εντός 5 ημερών πριν 
από την ημερομηνία αναχώρησης για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της 
παρούσας ανακοίνωσης, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ο 
οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τυχόν δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν. Ο όρος αυτός δεν ισχύει στην περίπτωση που κάποιος 
συμμετέχοντας δεν συμμετάσχει για λόγους υγείας, στους οποίους δεν θα 
ζητηθεί επιστροφή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν. Με την εγγραφή 
στην κλήση, ο χειριστής δεσμεύεται να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα ειδοποίηση.  

Το έργο FAME ROAD 

Το ευρωπαϊκό έργο FAME ROAD, βασίζεται στο greenroad.it που αποτελεί μια 
καλή πρακτική που ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας οικολογικά βιώσιμης 
οικονομίας, ενισχύοντας την κρυμμένη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, τις 
αγροδιατροφικές αξίες της περιοχής. Στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Διατροφή 
(Food), Τέχνη (Αrt), Κίνηση (Movement), Ενέργεια (Energy), και υλοποιείται στις 
περιοχές της Murgia της Απουλίας στην Ιταλία και στην περιοχή της Αιγιαλείας 
στην Ελλάδα με στόχο να αναδείξει τις ως άνω περιοχές σε ελκυστικούς 
τουριστικούς προορισμούς αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η 
διασυνοριακή συνεργασία. Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από:  

1) τον Δήμο της Γκραβίνα - Επικεφαλής Εταίρος (ΙΤ),  

2) τον Δήμο της Γκροτάλια (ΙΤ),  

3) το Ινστιτούτο Universus (ΙΤ),  

4) τον Δήμο Αιγιαλείας (ΕΛ), και  

5) τον φορέα ERFC-European Regional Framework for Co-operation (ΕΛ).  

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας των τοπικών επιχειρήσεων να 
οργανωθούν και να διαχειριστούν σύνθετες και ολοκληρωμένες τουριστικές 
προσφορές, να προβάλουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους που συνδέονται 
με την τοπική φυσική κληρονομιά, την αγροδιατροφή, την τέχνη και τον 
πολιτισμό, τη βιώσιμη κινητικότητα, την πράσινη ενέργεια, μέσω του FAME ROAD 
δικτύου, στοχεύοντας στη διευρυμένη προβολή των περιοχών στο εξωτερικό.  

Ο Δήμος Αιγιαλείας με τη συμμετοχή του στο έργο FAME ROAD, προσδοκά στην 
μεταφορά της επιτυχημένης εμπειρίας του greenroad.it στην Αχαΐα και στην 
δικτύωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 
εταίρους μέσα από μια διακρατική συνεργασία υψηλών απαιτήσεων. 
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