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Ανάπτυξη ψηφιακϊν εφαρµογϊν ςτον τοµζα του πολιτιςµοφ για τον 

εµπλουτιςµό του τουριςµοφ τησ εµπειρίασ  
–  

ΠΕΠ Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ:  

Θα υποςτθριχκεί θ δθµιουργία e-υπθρεςιϊν και e-περιεχοµζνου που µπορεί να χρθςιµοποιθκεί τόςο από προςωπικοφσ υπολογιςτζσ 

όςο και από ταµπλζτεσ και ζξυπνα τθλζφωνα που κα υποςτθρίηει τισ µορφζσ τουριςµοφ που κα αναπτυχκοφν ςτθν Περιφζρεια.  

Η ςυµβολι των ΤΠΕ ςτθν ενςωµάτωςθ του πολιτιςµοφ ςτθν αλυςίδα του τουριςµοφ τθσ εµπειρίασ είναι ιδιαίτερα ςθµαντικι και 

αρκετζσ δραςτθριότθτεσ κα προςανατολιςτοφν ςτθν κατεφκυνςθ αυτι.  

Οι εφαρµογζσ και οι υπθρεςίεσ που κα ςτθριχκοφν κα απευκφνονται ςτθ διεκνι αγορά και εποµζνωσ οι προδιαγραφζσ και οι 

απαιτιςεισ κα διαµορφωκοφν ανάλογα. Για παράδειγµα το παραγόµενο υλικό και οι ςχετικζσ βάςεισ δεδοµζνων κα πρζπει να είναι ςε 

κζςθ να τροφοδοτιςουν και διεκνείσ υπθρεςίεσ διαµοίραςθσ περιεχοµζνου π.χ. Field Trip.  

Ενδεικτικά αναφζρονται παραδείγµατα εφαρµογϊν που µποροφν να αναπτυχκοφν:  

 Πλατφόρµεσ καταγραφισ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων  

 Εφαρµογζσ οδθγϊν αρχαιολογικϊν χϊρων  

 Εφαρµογζσ οδθγϊν µουςείων 

 Εικονικι αναπαράςταςθ γεγονότων  

 Ανάδειξθ παραδοςιακϊν αρχιτεκτονικϊν τεχνικϊν και κτιρίων ιδιαίτερθσ αρχιτεκτονικισ αξίασ  

 Ψθφιοποίθςθ τουριςτικϊν και πολιτιςµικϊν πόρων, διαδροµϊν, χαρτϊν 

Δικαιοφχοι τησ 

δράςησ: 

 Υπουργείο Πολιτιςµοφ & Ακλθτιςµοφ (κεντρικζσ, περιφερειακζσ υπθρεςίεσ και εποπτευόµενουσ φορείσ)  

 Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου  

 ∆ιµουσ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου  

 Πανεπιςτιµιο Αιγαίου  

 Επιµελθτιριο ∆ωδεκανιςου 

 Επιµελθτιριο Κυκλάδων 

Δείκτεσ εκροϊν 
τησ Δράςησ: 

Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα πρζπει να ςυνειςφζρουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςχετικϊν δεικτϊν 
παρακολοφκθςθσ, οι οποίοι είναι:  

 Αρικµόσ ψθφιακϊν εφαρµογϊν: 19  (ελάχιςτο) 

Ειδικότεροι κανόνεσ επιλεξιµότητασ: 

α) Οι προτεινόµενεσ πράξεισ κα πρζπει να είναι ςε εναρµόνιςθ µε τουσ ςτόχουσ τθσ ςτρατθγικισ "A digital Agenda for Europe" και τθν 
"Εκνικι Στρατθγικι για τθν Ψθφιακι Ανάπτυξθ".  

β) Τα τεχνικά δελτία των προτεινόµενων πράξεων κα πρζπει να ζχουν προεγκρικεί από τθ Γενικι Ευρωπαϊκι Ένωςθ Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ Γραµµατεία Ψθφιακισ Πολιτικισ, ςφµφωνα µε το άρκρο 160 του Νόµου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016) 

γ) Οι προτεινόµενεσ πράξεισ κα εξεταςτοφν ςφµφωνα µε τθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ 2016/C 262/01 ςχετικά µε τθν ζννοια τθσ 
κρατικισ ενίςχυςθσ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 107 παρ. 1 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

ημαντικζσ ημερομηνίεσ 

Οι προτάςεισ υποβάλλονται αποκλειςτικά 
µζςω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:  

 από τθν 10/07/2017 (ηµεροµηνία 
ζναρξησ υποβολήσ προτάςεων)  

 ζωσ τθν 29/09/2017 (ηµεροµηνία 
λήξησ υποβολήσ προτάςεων). 

Προχπολογιςµόσ Δράςησ  

Η ςυγχρθµατοδοτοφµενθ δθµόςια δαπάνθ (όπου ςυγχρθµατοδοτοφµενθ δθµόςια 
δαπάνθ είναι θ επιλζξιµθ δθµόςια δαπάνθ από το ΕΠ για τον υπολογιςµό τθσ κοινοτικι 
ςυνδροµισ) που διατίκεται για τθν ζνταξθ πράξεων µε τθν παροφςα πρόςκλθςθ 
ανζρχεται ςε 1.700.000 €. 
 
Ωσ ελάχιςτοσ προχπολογιςµόσ των υποβαλλόµενων πράξεων ορίηεται το ποςό των 
50.000€. 

 


