
 

Διαγωνισμός «Αφήγησης Ιστοριών» (Story Telling Competition) της CulturePolis 

στο πλαίσιο του έργου INNOViMENTOR, Interreg Balkan – Med 

 

Μήπως γνωρίζεις κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείς μαζί μας, που σχετίζονται με 

πολιτιστικά στοιχεία της Κέρκυρας; 

Μήπως διαθέτεις και φωτογραφικό υλικό ή βίντεο που να σχετίζεται με αυτή την τοποθεσία; 

 

Τότε λάβε μέρος στο Διαγωνισμό μέχρι Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, ώρα 17.00 ώστε να 

γίνεις μέρος της κοινότητας του έργου INNOViMENTOR και αν η ιστορία σου καταταγεί 

μεταξύ των 2 πρώτων, να παρακολουθήσεις δωρεάν το  

«Διεθνές Συνέδριο για την πολιτιστική κληρονομιά σε χώρες των Βαλκανίων-Μεσογείου» 

στη Λευκωσία της Κύπρου το φθινόπωρο του 2020! 

 

Σχετικά 

Ο διαγωνισμός αποτελεί ένα από τα παραδοτέα του έργου INNOViMENTOR, που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Balkan‐Mediterranean 2014‐2020. 

Η INNOViMENTOR υποστηρίζει τις τουριστικές ΜΜΕ σε απομακρυσμένες, περιφερειακές και 

αραιοκατοικημένες περιοχές με σκοπό να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και 

διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας στον τουριστικό τομέα. 

Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία μιας τουριστικής διαδρομής με συνολικά 80 γεωθέσεις 

στο σύνολο της περιοχής μελέτης (10 αντιστοιχούν σε κάθε υποπεριοχή όπως και στην Κέρκυρα) 

προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες στους ενδιαφερόμενους μέσω εφαρμογής κρατήσεων, ένα 

iBook για χρήστες iOs και Android και τη δημιουργία μιας νέας καταναλωτικής αγοράς. 

Το πιλοτικό έργο της CulturePolis ενσωματώνει 10 τοπικά σημεία ενδιαφέροντος για την 

Κέρκυρα με σκοπό να διερευνηθούν εγγενείς αξίες και χαρακτηριστικά, που η πολιτιστική 

κληρονομιά προσφέρει στην κοινωνία. Οι 10 γεωθέσεις είναι οι εξής:  



 
1. Παλαιό Φρούριο 

2. Παλάτι Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου 

3. Μνημείο Ανουντσιάτα 

4. Λιστόν 

5. Νέο Φρούριο 

6. Δημαρχείο «San Giacomo» 

7. Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνος 

8. Σπιανάδα 

9. Ιόνιος Ακαδημία 

10. Ιόνιος Βουλή 

 

Γιατί να λάβετε μέρος; 

Μπορείτε να γίνετε μέρος της κοινότητας του έργου INNOViMENTOR κοινοποιώντας μια ιστορία 

σχετική με τις προαναφερόμενες 10 γεωθέσεις, η οποία σχετίζεται με το γεγονός ότι:  

 

✓ Η πολιτιστική κληρονομιά / σηματοδοτεί την τοπική ιστορία, την πολιτιστική ταυτότητα 

και τη διατήρηση της ζωής. 

✓ Η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό θέμα και οι 

μαθητές/φοιτητές μπορούν να διερευνήσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις 

ικανότητές τους αναφορικά με τα διάφορα θέματα από τα προγράμματα σπουδών τους 

και έτσι να επεκτείνουν τις απόψεις τους. 

✓ Μέσα από την ιστορία μπορείτε να εκφράσετε στην κοινότητά σας και πέρα αυτής, αυτό 

που είναι ασυνήθιστο και ξεχωριστό. 

✓ Ενδιαφέρουσες έννοιες θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση του αντικειμένου με τις 

προτιμήσεις κοινού από άλλες χώρες. 

✓ Είναι διασκεδαστικό και καινοτόμο: θα ενισχύσει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και 

την εξερεύνηση των αντικειμένων της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 



 
✓ Μεταξύ άλλων, οι νικητές θα κληθούν να παρακολουθήσουν το Διεθνές Συνέδριο για την 

Πολιτιστική Κληρονομιά στην Λευκωσία της Κύπρου το Φθινόπωρο του 2020. 

 

Ποιος μπορεί να συμμετέχει; 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε άτομα ή ομάδες ατόμων άνω των 16 ετών, νέους επιχειρηματίες, 

ειδικούς σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού, κατοίκους της Κέρκυρας, 

εθελοντές και ακτιβιστές που είναι αφοσιωμένοι στο θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

θέλουν να μοιράζονται ιστορίες, παραμύθια, θρύλους κ.λπ. 

 

Θεματολογία των Ιστοριών 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την παράδοση μιας ενδιαφέρουσας ιστορίας, μιας αφήγησης ή 

ενός θρύλου, που σχετίζεται με μια ή περισσότερες από τις γεωθέσεις/χώρους πολιτισμού που 

αναφέρονται παραπάνω. 

Μορφή και διάρκεια των ιστοριών 

Η κάθε ιστορία μπορεί να παρουσιαστεί ως μια αφήγηση σχετική με μία ή περισσότερες 

γεωθέσεις καταλαμβάνοντας έκταση από 250 έως 500 λέξεις το μέγιστο, ενώ θα πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν πιο περιγραφική, ενδιαφέρουσα και ελκυστική προβάλλοντας την ταυτότητα 

του τόπου. 

 

Προαιρετικά, οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να στείλουν φωτογραφίες και βίντεο, σύμφωνα με 

τις ακόλουθες διαστάσεις: 

 

- Φωτογραφίες: ελάχιστο πλάτος 400 pixel. 

- Βίντεο: μέγιστη διάρκεια 30 δευτερόλεπτα, ανάλυση HD 1920 × 1080, ρυθμός δειγματοληψίας 

30 fps, μουσική υπόκρουση και εφέ κίνησης. 

 



 
Προθεσμίες και χρονοδιάγραμμα 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα έντυπα και τα υλικά της αίτησής τους το 

αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, ώρα 17.00. 

Ανακοίνωση των νικητών έως 17 Αυγούστου 2020 

 

Πώς να δηλώσω συμμετοχή  

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην σχετική ανακοίνωση και στο παράρτημα του παρόντος και πρέπει 

να σταλεί με e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: [projects@culturepolis.org] 

 

Διαδικασία επιλογής 

Η αξιολόγηση κάθε ιστορίας θα πραγματοποιείται ξεχωριστά από μια ομάδα επαγγελματιών και 

εμπειρογνωμόνων στην πολιτιστική κληρονομιά, τον τουρισμό, την τοπική / περιφερειακή 

ανάπτυξη και τις κοινότητες. 

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Για να διακριθεί μια ιστορία θα πρέπει να πληρεί τα εξής κριτήρια: 

• Καταλληλότητα για το θέμα 

• Ποιότητα παραγωγής 

• Ενδιαφέρουσα, συναρπαστική και ασυνήθιστη ιστορία, που δεν υπάρχει ήδη στο 

Διαδίκτυο 

• Περιγραφική και αφηγηματική, δίνοντας την αίσθηση του «να βυθιστείτε στην εποχή της 

ιστορίας» 

• Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία 

 

 

 



 
Βραβεία 

Οι καλύτερες 5 ιστορίες θα μεταφορτωθούν σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας του έργου και θα 

αποτελέσουν μέρος της πολιτικής διάχυσης του έργου INNOViMENTOR και θα 

δημοσιοποιηθούν σε: 

• Παραδοσιακά μέσα - Τύπος. 

• Συνεργαζόμενα κανάλια κοινωνικών μέσων - Facebook. Συνδεδεμένος; Κελάδημα; και τα 

λοιπά. 

• Κοινότητα INNOViMENTOR - INNOViMENTOR Ιστοσελίδα, σελίδα Facebook. 

 

Καθώς και σε άλλα μέσα που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως: 

http://www.museumsinshort.eu/home/  

http://www.naumof.com/single-post/The-Peak-End-Rule-in-Service-Design  

https://www.airbnb.it/s/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences  

https://www.airbnb.it/s/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences  

https://findery.com/destinations  

https://www.guruwalk.com/ 

Οι δύο πρώτοι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να παρευρεθούν στο Διεθνές Συνέδριο για την 

πολιτιστική κληρονομιά σε χώρες των Βαλκανίων-Μεσογείου στη Λευκωσία της Κύπρου το 

φθινόπωρο του 2020. 

 

Όροι και Προϋποθέσεις 

Οι ιστορίες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, όπως θέμα, 

μορφή, μέγεθος και πρέπει να υποβληθούν εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Οι 

παραδόσεις δεν πρέπει να περιέχουν άσεμνο, προσβλητικό ή ακατάλληλο υλικό και δεν πρέπει 

να παραβιάζουν τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, των πνευματικών δικαιωμάτων, των 

εμπορικών σημάτων ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου ή 

οργανισμού. Τα βίντεο που παραβιάζουν αυτούς τους όρους δεν θα δημοσιευτούν. 



 
 

Ιδιοκτησία του υλικού  

Υποβάλλοντας μια ιστορία, οι συμμετέχοντες παραχωρούν στην κοινοπραξία INNOViMENTOR 

δικαιώματα για αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση και προβολή για δημόσιους ή 

εκπαιδευτικούς σκοπούς σε όλο τον κόσμο και σε οποιοδήποτε μέσο. 

 

GDPR Αίτηση 

Λάβετε υπόψη ότι η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση για αφήγηση ιστορίας, επιτρέπει στο 

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 να 

επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, οι φωτογραφίες και / ή τα βίντεο μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον ιστότοπο του προγράμματος και στις 

δραστηριότητες επικοινωνίας και ενημέρωσης του προγράμματος. 

 

Η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 679/2016 για την υλοποίηση και παρακολούθηση έργων, 

την εκπλήρωση των στόχων τους, καθώς και αρχειοθέτηση και στατιστικό σκοπό, λαμβάνοντας 

όλα τα τεχνικά και οργανωτικά απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η 

εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων. 

 

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της εκτέλεσης, της διαχείρισης και της παρακολούθησης των έργων από τη ΔΑ και 

μπορούν επίσης να διαβιβαστούν στους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα 

παρακολούθησης ή επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 33 του εκτελεστικού κανονισμού της 

Επιτροπής (ΕΕ αριθ. 897/2014, της 18ης Αυγούστου 2014), για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 

για την εφαρμογή προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται βάσει 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή 

οποιωνδήποτε οργανισμών / οντοτήτων που έχουν λάβει άδεια από τη ΔΑ. 



 

Επικοινωνία 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Κούτση Διονυσία 

Τη. Επικοινωνίας: +30 6949140641 

e-mail: Dionisia.koutsi@culturepolis.org  

 

  

mailto:Dionisia.koutsi@culturepolis.org


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

[Πρότυπο] Φόρμα υποβολής Αφήγησης στο πλαίσιο του 

INNOViMENTOR 

 

Προσωπικά Στοιχεία 

Όνομα, Επώνυμο  

Μαθητής/Φοιτητής ΝΑΙ                             ΟΧΙ 

Οργανισμός /εάν 

υπάρχει/ 

 

Πόλη  

Κινητό τηλέφωνο  

E-mail  

 

 

Δήλωση ευθύνης 

Υποβάλλοντας την παρούσα ιστορία σας δηλώνω ότι παραχωρώ στην κοινοπραξία του 

έργου INNOViMENTOR άδεια με δικαιώματα για αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση και 

προβολή για οποιονδήποτε γραφικό ή εκπαιδευτικό σκοπό σε όλο τον κόσμο και σε 

οποιοδήποτε μέσο. 

 

Χρήση Προσωπικών Στοιχείων 

Με την υποβολή της παρούσας Αίτησης επιτρέπω στο Πρόγραμμα Διακρατικής 

Συνεργασίας Interreg Balkan ‐ Mediterranean 2014-2020 να επεξεργαστεί τα προσωπικά 

μου δεδομένα. Επιπλέον, οι φωτογραφίες και / ή τα βίντεο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 



 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον ιστότοπο του προγράμματος και στις 

δραστηριότητες επικοινωνίας και ενημέρωσης του προγράμματος. 

 

Η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 679/2016 για την υλοποίηση και 

παρακολούθηση έργων, την εκπλήρωση των στόχων τους, καθώς και αρχειοθέτηση για 

στατιστικό σκοπό, λαμβάνοντας όλα τα τεχνικά και οργανωτικά απαραίτητα μέτρα για να 

διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων. 

[Πρότυπο] Πολιτιστική Ιστορία για τη γεωθέση /όνομα γεωθέσης/ 
 

 

 

 


