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Η Εναρκτήρια Συνάντηση του
Έργου POLYPHONIA διεξήχθη την
18η Ιανουαρίου 2019 στην Έδρα
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Ηπείρου, στα Ιωάννινα, από τον
Επικεφαλής Εταίρο. Ο Επικεφαλής
Εταίρος, ήτοι η Περιφερειακή
Ένωση Δήμων Ηπείρου,
καλωσόρισε όλους τους
συμμετέχοντες στα Ιωάννινα και
περιέγραψε το πρόγραμμα της
συνάντησης. Δόθηκε ένα
περίγραμμα του Έργου και των
γενικών χαρακτηριστικών του και
πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του
Έργου, οι εκροές και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, το
Πλάνο Εργασίας και οι ευθύνες των
Εταίρων, όπως επίσης και η γενική
περιγραφή των Παραδοτέων που
έχουν προβλεφθεί στα Πακέτα
Εργασίας. Επιπλέον, διεξήχθη μια
σύντομη παρουσίαση σχετικά με τα
προφίλ των Εταίρων, των
χαρακτηριστικών και των
δραστηριοτήτων των Φορέων και
του προσωπικού που θα ασχοληθεί
με το Έργο. Οι Εταίροι
επιβεβαίωσαν ότι έχουν οργανώσει
την ομάδα εργασίας και τους
αντιπροσώπους τους στην
Συντονιστική Επιτροπή του Έργου.
Ο Επικεφαλής Εταίρος παρουσίασε
τις Διαδικασίες Διαχείρισης του
Έργου, όπως επίσης και τις δομές
διαχείρισης, π.χ. τους ρόλους του
Επικεφαλής Εταίρου, καθώς και
των Εταίρων προς τη διαχείριση
του Έργου, αλλά και και μέρος των
εσωτερικών επικοινωνιακών
διαδικασιών και της οικονομικής
διαχείρισης. Η ημέρα έληξε με την
1η Συνάντηση της Συντονιστικής
Επιτροπής με τον ορισμό του ρόλου
και των λειτουργιών της
Συντονιστικής Επιτροπής, όπως
επίσης και τον κανόνων των
διαδικασιών που θα ακολουθηθούν.
 

 

 

 
ΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
POLYPHONIA ΚΑΙ Η 2Η
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΥΛΩΝΑ
 

 
 
Η Ημερίδα πληροφόρησης και η 2η
Συνάντηση της Συντονιστικής
Επιτροπής, του Έργου
POLYPHONIA διεξήχθησαν την 4η
και 5η Δεκεμβρίου 2019 στην
Αυλώνα, από τον PB4, την
Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού
Πολιτισμού Αυλώνας. Η ημερίδα
πληροφόρησης έλαβε μέρος στο
«Culture Palace Laberia» στην
Αυλώνα, παρουσία των μέσων
ενημέρωσης και των Εταίρων του
Έργου, μαζί με τη συμμετοχή
αντιπροσώπων των πολυφωνικών
ομάδων, όπως επίσης και
ενδιαφερόμενους από την Περιοχή
της Αυλώνας. Ο σκοπός της
ημερίδας πληροφόρησης ήταν να
εξηγήσει τους στόχους και τους
σκοπούς του Έργου στο ευρύ κοινό,
όπως επίσης και να ενημερώσει και
να αδράξει την προσοχή των
βασικών ενδιαφερομένων. Περίπου
εξήντα (60) άτομα
παρακολούθησαν την Ημερίδα, που
είχαν επίσης την ευκαιρία να
απολαύσουν το πολυφωνικό
συγκρότημα «Bilbili». Συνολικά, η
εκδήλωση ήταν ιδιαιτέρως επιτυχής
και έλαβε την προσοχή των μέσων
ενημέρωσης από τον τοπικό και
εθνικό τύπο. Την επόμενη ημέρα,
στις 5 Δεκεμβρίου, οι Εταίροι
συναντήθηκαν στην Αυλώνα, για
την 2η Συνάντηση της Συντονιστικής
Επιτροπής του Έργου
POLYPHONIA. Τα κύρια θέματα
που καλύφτηκαν ήταν η κατάσταση
υλοποίησης του έργου, τα επόμενα
ορόσημα και τα εκκρεμή ζητήματα,
όπως επίσης και η παρουσίαση της
Επικοινωνιακής Στρατηγικής του
Έργου, όπως ολοκληρώθηκε από
την Περιφερειακή Διεύθυνση
Εθνικού Πολιτισμού Αυλώνας. 

 

 

     

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ

POLYPHONIA TV SPOT

 
 

 

  
Το Έργο POLYPHONIA συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των
συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος Interreg IPA II
CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 - 2020”.

Το περιεχόμενο αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις θέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της
Αναθέτουσας Αρχής.
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POLYPHONIA
Α νάπτυξη  το υ Θε ματικο ύ Το υρ ισμο ύ, μέ σω  τη ς
δ ιατή ρη ση ς τη ς Π ο λυφω νική ς Μο υσική ς, ω ς μο ναδ ικό
στο ιχε ίο  τη ς Δ ιασυνο ριακή ς Π ο λ ιτ ιστ ική ς Κ λη ρο νο μ ιάς
 
Το Διασυνοριακό Έργο Συνεργασίας, POLYPHONIA, που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Ελλάδα –
Αλβανία 2014 – 2020”, εκκίνησε την 18η Ιανουαρίου 2019. Όμως
ποιος είναι ο σκοπός του Έργου POLYPHONIA?

 

 

 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
             

 

 

   

 

Τι πραγματεύεται το Έργο
POLYPHONIA?

 
 
Ένα νέο Διασυνοριακό Έργο εκκίνησε την 18η Ιανουαρίου 2019: το POLYPHONIA
– ακρωνύμιο για την Ανάπτυξη του Θεματικού Τουρισμού, μέσω της Διατήρησης
της Πολυφωνικής Μουσικής, ως μοναδικό στοιχείο της Διασυνοριακής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς – έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC
«Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», περιλαμβάνοντας 5 Εταίρους από την Ελλάδα
και την Αλβανία. Ο στόχος είναι να διατηρήσει και να ενισχύσει την πολυφωνική
μουσική των περιοχών της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας, ως ένα
αναπόσπαστο πολιτιστικό στοιχείο της περιοχής παρέμβασης, και να το
αξιοποιήσει αποτελεσματικά στο πεδίο του θεματικού τουρισμού. Οι βασικές
εκροές του Έργου θα είναι η ανάπτυξη του Πολιτιστικού Brand POLYPHONIA και
η Θεματική Διαδρομή που θα χρησιμοποιηθούν προς την αποτελεσματική και
παραγωγική αξιοποίηση της πολυφωνικής μουσικής στα πλαίσια του πολιτιστικού
και θεματικού τουρισμού, μέσω της δημιουργίας Διασυνοριακού Μουσείου
Εικονικής Πραγματικότητας και Έκθεσης, όπως επίσης και Τουριστικής
Εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για tablets/smartphones. Το
POLYPHONIA επίσης περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης της ενημέρωσης για τη
διασυνοριακή πολιτιστική κληρονομιά, όπως η εγκαθίδρυση δύο διασυνοριακών
Κέντρων για την παροχή τουριστικών πληροφοριών, μουσικής γνώσης, καθώς και
τη διοργάνωση εργαστηρίων. Επιπροσθέτως, το Δίκτυο του Έργου θα
εκπροσωπεί ένα κοινό πεδίο δράσεων συνεργαζόμενων Φορέων, στα πεδία των
πολιτιστικών αξιών και της ανάπτυξης του τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, θα
δημιουργηθεί ένα Πολυφωνικό Καραβάνι που θα περιηγείται και στις δύο πλευρές
των συνόρων, δίνοντας ζωή σε μικρά χωριά της υπαίθρου. Τελικά, για να
συλληφθεί και να γιορταστεί ευρέως η ουσία της πολυφωνικής μουσικής
κληρονομιάς, θα διεξαχθεί ένα διήμερο Φεστιβάλ & Συνέδριο από κοινού στο
Αργυρόκαστρο και στο Πωγώνι.

 

 

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ POLYPHONIA
     

 
Το Εταιρικό Σχήμα του Έργου POLYPHONIA αποτελείται από πέντε (5) Εταίρους

από την Ελλάδα και την Αλβανία.
 

Επικεφαλής Εταίρος:
     

 

  

 
 

Εταίροι του Έργου:
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
   

 

 
30 Ιανουαρίου 2020 • Ιωάννινα
Ημερίδα πληροφόρησης POLYPHONIA
 
 
 
 
 

 

Πολιτική GDPR
Από τον Μάιο του 2018 έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι νέοι νόμοι για την προστασία δεδομένων.
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα δεδομένα σας θα
χρησιμοποιηθούν μόνο για να σας κρατήσουμε ενήμερους σχετικά με τα τελευταία νέα του Έργου
POLYPHONIA, όπως επίσης και για να σας καλέσουμε στις εκδηλώσεις του Έργου POLYPHONIA. Δε
θα δώσουμε ποτέ κανένα από τα δεδομένα σας (όνομα, διεύθυνση, email, κ.λπ.) σε τρίτους, ούτε θα
στείλουμε email αυτόκλητα.
Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, εκτός αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον emails σχετικά με το Έργο
POLYPHONIA. Εάν συμβεί αυτό, τότε παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας απαντώντας σε αυτό το
email, αναφέροντας αυτό το γεγονός. Εάν δεν επικοινωνήσετε μαζί μας, υποθέτουμε ότι επιθυμείτε να
συνεχίσετε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το POLYPHONIA και θα διατηρήσουμε την
ηλεκτρονική διεύθυνσή σας στη λίστα μας. 

 
 
Επικοινωνία: Περιφερειακή Διεύθυνση Δήμων Ηπείρου

Τμήμα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
polyphonia@pedepirus.gr

 

 

 

https://greece-albania.eu/projects/thematic-tourism-development-through-the-preservation-polyphonic-music-unique-element-the-cross-border-cultural-heritage
https://vimeo.com/384875858
mailto:polyphonia@pedepirus.gr

