Έργο «Colllaborative Digitization
D
n of Naturaal and Cultural Heritagee, CD-ETA»
»
Ευρωπ
παϊκό Πρόγραμμα «INTERREG EU
UROPE»
ατρών, με Επ
πιστημονικό
ό
Το Τμ. Διαχχείρισης Περιβάλλοντοςς και Φυσικκών Πόρων του Πανεπιιστημίου Πα
Υπεύθυνο τον
τ Καθ. Ευά
άγγελο Γ. Πα
απαδάκη, συμμετέχει στο
σ Ευρωπαϊϊκό Έργο «Co
ollaborative Digitization
n
of Natural and Cultural Heritage
e, CD-ETA», στα πλαίσια
α του Ευρω
ωπαϊκού Προ
ογράμματος «INTERREG
G
EUROPE».
Το έργο CD-ETA
C
έχειι ως στόχο τη βελτίω
ωση των ερ
ργαλείων πολιτικής
π
πο
ου εφαρμό
όζονται στιςς
συμμετέχου
υσες στο έρ
ργο περιφέρ
ρειες, τα οποία
ο
σχετίζζονται με τη
ην ψηφιοπο
οίηση της φυσικής καιι
πολιτιστική
ής κληρονομ
μιάς αυτών των
τ περιοχώ
ών. Κάποιες από
α τις περιιφέρειες που
υ συμμετέχο
ουν στο έργο
ο
και ήδη εφ
φαρμόζουν πολιτικές
π
ψη
ηφιοποίησηςς, θα αποτεελέσουν «κα
αλές πρακτικκές» από τιςς οποίες θα
α
πάρουν ιδέέες και νέα γνώση
γ
οι περ
ριοχές που υστερούν
υ
σε αυτό το θέμ
μα. Καθ’ όλη
η τη διάρκεια
α του έργου
υ
θα πραγμα
ατοποιηθεί μία σειρά δράσεων (επισκέψειςς στις περιφέρειες τω
ων εταίρων, ημερίδες,,
συγκρότηση
η ομάδων εργασίας, διαπεριφερειιακά θεματικά σεμινάριια κτλ), τα ο
οποία έχουνν σαν τελικό
ό
στόχο την απόκτηση
α
εμ
μπειριών, γννώσης και νέων
ν
ιδεών οι
ο οποίες θα
α αποτυπωθ
θούν σε Σχέδια Δράσηςς
(Action Plan
ns), ένα για κάθε συμμεττέχουσα Περ
ριφέρεια.
Γενικός στό
όχος: Να επ
πιταχυνθεί η υιοθέτησ
ση της πολιττικής ψηφιιοποίησης κκαι να υποσ
στηριχθεί η
καθιέρωση
η ενιαίων πρ
ροτύπων για
α τη μαζική ψηφιοποίηση της φυσ
σικής και πολλιτιστικής κληρονομιάς
κ
ς
στις συμμεττέχουσες πεεριοχές.
Επιμέρους στόχοι:
σ







Όλο
οι οι βασικοίί εμπλεκόμενοι να ενταχχθούν στο έρ
ργο και στη διαδικασία
δ
εεφαρμογής των
τ σχεδίωνν
δρά
άσης.
Αντταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.
Δημ
μιουργία κοιινής μεθοδολλογίας που προορίζεται
π
να χρησιμοπ
ποιηθεί σε κά
άθε περιοχή.
Οι περιφέρειες
π
να αποκομίσουν τεχνογγνωσία και ειιδικά επιχειρ
ρησιακά σχέδ
δια.
Να προωθηθού
ύν προτάσειις για τη βεελτίωση τωνν περιφερεια
ακών πολιτικκών μέσω στοχευμένης
σ
ς
χρη
ηματοδότηση
ης.
Τα αποτελέσμα
ατα που θα προκύψουνν να υποστη
ηριχθούν και να προωθηθούν στο πλαίσιο
π
τωνν
ριφερειακώνν πολιτικών, τόσο
τ
στις συ
υμμετέχουσεες χώρες όσο
ο και στο σύννολο της ΕΕ.
περ

Εταιρικό Σχή
ήμα του Έργγου:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Euroregion PlevvenOlt (Βουλλγαρία), www
w.cbicentersspks.eu
Harrghita Countyy Council (Ρο
ουμανία), ww
ww.harghitacounty.ro
Παννεπιστήμιο Πατρών,
Π
Τμ.. Διαχείρισης Περ/ντος & Φυσικών Πόρων www
w.upatras.gr
ww
ww.env.upatrras.gr
Association of Municipalitie
M
es of the Ribeera Alta regio
on (Ισπανία), www.manrra.org
Fou
undation for Research an
nd Innovation
n (Ιταλία), www.fondazio
onericerca.unifi.it
Reggional Develo
opment Agen
ncy of Goren
njska (Σλοβεννία), www.bssckranj.si
Fou
undation Sain
nt Mary the Royal of Histtoric Heritage (Ισπανία), www.santam
marialareal.o
org
Esto
onian War Museum
M
General Laidoneer Museum (Εσθονία), ww
ww.esm.ee

Διάρκεια Έρ
ργου: 01/04/2016 έως 31/03/2021
Συνολικός Προϋπολογι
Π
ισμός Έργου: 2.071.748,0
00€
Ευρωπαϊκή
ή Χρηματοδό
ότηση (Ευρω
ωπαϊκό Ταμεείο Περιφερεειακής Ανάπ
πτυξης -ERDFF): 85%
Εθνική Χρηματοδότηση
η: 15%
Περισσότερ
ρες πληροφο
ορίες: http:///www.interregeurope.eu
u/cd-eta/

