
  

 

CIAK, “Common Initiatives to Acknowledge and valorize tourism 

potential of the programme  area through cinema” is funded by 

the Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020 

 

CIAK: Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση 

του τουριστικού δυναμικού της περιοχής του προγράμματος 

μέσω κινηματογράφου (ΕΛΛΑΔΑ–ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) 

Σύντομη περιγραφή του έργου  

Το ευρωπαϊκό έργο CIAK «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση του 

τουριστικού δυναμικού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – 

Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme 

area through cinema» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας [Interreg V-A Greece-Italy] 2014-2020. Το έργο 

εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 - Ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος 

- με προϋπολογισμό περί τις 900.000,00 ευρώ.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει στο έργο CIAK με άλλους τρεις εταίρους από την 

Ελλάδα, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την 

Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Τεχνών Ήχου 

και Εικόνας). Επικεφαλής εταίρος του έργου CIAK είναι το ίδρυμα Apulia Film Commission 

Foundation, συνεργαζόμενος δε εταίρος είναι η Περιφέρεια της Puglia / Τμήμα 

Οικονομίας Πολιτισμού, Τουρισμού και Αξιοποίησης της Επικράτειας. 

Γενικός στόχος είναι να προωθήσει την αξιοποίηση των εμπλεκόμενων περιοχών της 

Απουλίας και των Ελληνικών Περιφερειών με την εφαρμογή πρωτοβουλιών που 

συνδέονται με τον οπτικό-ακουστικό τομέα όπως η δημιουργία Film Offices, η 

διοργάνωση κινηματογραφικών φεστιβάλ και εργαστηρίων σεναριογραφίας και η 

παραγωγή ταινιών μικρού μήκους. Έτσι δημιουργείται η ευκαιρία για τις περιοχές αυτές  

 



 

να γίνουν ευρύτερα γνωστές και να αναδειχθεί η ελκυστικότητα των τόπων, καθώς και η 

ιστορική και φυσική ομορφιά τους ως καταλύτες για την τουριστική τους ανάπτυξη. 

Τα αποτελέσματα του Έργου 

Το έργο CIAK θα αξιοποιήσει τον οπτικοακουστικό δημιουργικό τομέα για την προώθηση 

του αντίστοιχου άυλου πολιτιστικού τομέα και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων των 

Περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο. 

Το κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών 

και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης α) μέσω της δημιουργίας άμεσων 

κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων λόγω της προσέλκυσης παραγωγής 

οπτικοακουστικών παραγωγών ή συναφών δράσεων, και β) μέσω της αύξησης του 

αριθμού των επισκεπτών καθώς και μέσω της τόνωσης νέων βιώσιμων υπηρεσιών για 

τους επισκέπτες/τουρίστες. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες του έργου θα 

δημιουργήσουν οφέλη για τις τοπικές κοινότητες, τον τουρισμό και τους φορείς 

εκμετάλλευσης της οπτικοακουστικής παραγωγής. Επιπλέον, το έργο CIAK επιτρέπει τη 

μεταφορά αναγνωρισμένων καλών πρακτικών από πιο έμπειρες σε λιγότερο έμπειρες 

περιφέρειες, αλλά και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις συμφωνίες μεταξύ δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. 

Συνοπτικά, το CIAK θα επιτρέψει στους φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα του 

τουρισμού και της οπτικοακουστικής παραγωγής να συνεργαστούν για πρώτη φορά, 

γεφυρώνοντας έτσι το υφιστάμενο χάσμα της γνώσης, κατανοώντας τα οικονομικά οφέλη 

της διατομεακής συνεργασίας για τις Περιφέρειές και εφαρμόζοντας νέα μοντέλα για την 

προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσω οπτικοακουστικών μέσων και 

προϊόντων. 

Τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Ηπείρου 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, λοιπόν, που συμμετέχει στο έργο CIAK  έχει αναλάβει ως βασικές 

δράσεις αφενός την υλοποίηση της οργάνωσης και λειτουργίας περιφερειακού 

Γραφείου Κινηματογράφου (Film Office) για την προώθηση και προσέλκυση 

κινηματογραφικών παραγωγών στην Ήπειρο και αφετέρου την υλοποίηση 

διοργάνωσης κινηματογραφικού Festival στην Ήπειρο με στόχο την περιοδική 

διοργάνωση του σε μόνιμη βάση. 



 

Οι κύριες δράσεις του έργου CIAK για την Περιφέρεια Ηπείρου αναλύονται στα ακόλουθα 

Πακέτα Εργασίας (ΠΕ): 

• ΠΕ1 / (WP1): Διοίκηση Έργου (Management Costs) 

• ΠΕ2  (WP2): Πληροφόρηση και Δημοσιότητα (Information and Publicity) 

• ΠΕ3  (WP3): Κοινές Πιλοτικές Δράσεις (Greece and Puglia joint pilot actions)          

{Διοργάνωση Φεστιβάλ} 

• ΠΕ4 (WP4): Δημιουργία Film Offices στις Ελληνικές Περιφέρειες και Εκπαιδευτικές 

Δραστηριότητες (Establishment of Film Offices in Greek Regions and training activities) 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται στο ποσό των 

90.004,10 ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης του έργου 24 μήνες. 

Εταίροι 

LB Apulia Film Commission Foundation 

PB2 Περιφέρεια Ηπείρου 

PB3 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

PB4 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

PB5 Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Επιτροπή Ερευνών – Τμήματα Τεχνών Ήχου και 
Εικόνας 

 

 

 

 


