
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνέντευξη τύπου για την έναρξη των δράσεων του  έργου ΝΕΤΤ με θέμα την  

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας για τη στήριξη της τοπικής Πολιτιστικής και 

Δημιουργικής Βιομηχανίας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα                                  

Interreg V- A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 

 

Το Δημοτικό και Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας σας καλεί σε συνέντευξη τύπου που θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11.00 π.μ. στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου για την 

επίσημη έναρξη των δράσεων του έργου «Network of theatres for the valorization of cultural 

and natural heritage» και ακρωνύμιο NeTT, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 2 «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση» του διασυνοριακού 

προγράμματος συνεργασίας Interreg V- A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.  

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Κοινοπραξία Δημοτικού Θεάτρου Απουλίας (Puglia 

Public Theatre Consortium), ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης από την Ιταλία το 

Λυρικό Θέατρο Petruzzelli και η κοινοπραξία των θεάτρων της Απουλίας   Petruzzelli Opera 

House and Theatres of Bari Foundation, αλλά και η Περιφέρεια της Απουλίας-Τμήμα 

Οικονομίας και Πολιτισμού (Συνδεδεμένος Εταίρος). Έλληνες εταίροι του έργου είναι το 

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας και το 

Επιμελητήριο Αχαΐας.   

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των Θεάτρων στην αξιοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και στη διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας σε Ελλάδα και 

Ιταλία. Το έργο αντιμετωπίζει τα Θέατρα ως το κέντρο ενός ιστού που συνδέει την πολιτιστική 

κληρονομιά, τις ζωντανές εκδηλώσεις, τον αειφόρο τουρισμό και τον τοπικό οικονομικό ιστό 

και ταυτόχρονα παίζει καθοριστικό ρόλο συντονίζοντας συμφέροντα και στόχους, όπως: η 

διασφάλιση της ποιότητας σε ζωντανές εμφανίσεις, η υποστήριξη της προώθησης των τοπικών 

προϊόντων και της τοπικής οικονομίας, η βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής σε μια 

προοπτική Βιώσιμου Τουρισμού, καθώς και η ενίσχυση της αξιοποίησης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 



 

 
Στις δράσεις του έργου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η οργάνωση μιας σειράς εργαστηρίων 

για την κινητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών οικονομικών φορέων της 

Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας, στη διαμόρφωση του διασυνοριακού 

συνεργατικού δικτύου και των κοινών εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στην Ιταλία και στην 

Ελλάδα για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Το Δημοτικό και Περιφερειακό Θέατρο στο πλαίσιο των εργαστηρίων του έργου και με σκοπό 

την εξέταση των θεμάτων τους σε πρακτικό και όχι αποκλειστικά θεωρητικό επίπεδο, καθώς 

και με αφορμή την πρόσφατη προκήρυξη της 1ης Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση πράξεων 

δημοσίου χαρακτήρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο 

πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020, θα απευθύνει ανοιχτή 

πρόσκληση προς τους πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους της Κέρκυρας για τη συμμετοχή 

τους στα εργαστήρια που θα διοργανωθούν στις αρχές Απριλίου 2019 με θέμα την αξιοποίηση 

χρηματοδοτικών εργαλείων και την ανάπτυξη συνεργασιών για την κοινή προώθηση των 

πολιτιστικών αγαθών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τρέχουσα πρόσκληση του Τοπικού 

Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 και στις επιλέξιμες δράσεις.  

 


