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Η Αμβρακία Αναπτυξιακή στο πλαίσιο του έργου «LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES
INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION με το ακρωνύμιο»
"InClust", το οποίο εντάσεται στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-
2020 έχει δημιουργήσει στο Επιμελητήριο Άρτας έναν χώρο συστέγασης και συνεργασίας
τοπικών δημιουργών, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, παραγωγών και πολιτιστικών φορέων, το
οποίο παράλληλα θα λειτουργήσει και ως θερμοκοιτίδα για την φιλοξενία νέων συνεργατικών
πρωτοβουλιών.

Ο χώρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιθεί από όλους τους φορείς/άτομα που δραστηριοποιούνται
ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας
στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 καταγραφή / χαρτογράφηση όλων των φορέων πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας
με στόχο τη δικτύωση μεταξύ τους και την αναζήτηση ευκαιριών συνεργασίας και
συνδημιουργίας

 ατομικές είτε ομαδικές συνεδρίες, συναντήσεις με ωφελούμενους / άτυπα σχήματα /
φορείς που θα ενδιαφερθούν να λάβουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της θερμοκοιτίδας σε
θέματα οικονομικά, χρηματοοικονομικά marketing, επιχειρηματικής ανάπτυξης

 εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για περαιρτέρω ανάπτυξη του Δημιουργικού
Συνεργατικού Σχηματισμού Άρτας (Arta’s Creative Cluster) το οποίο απαριθμεί ήδη 20
μέλη

 λειτουργία θερμοκοιτίδας πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας για την σύσταση και
ενδυνάμωση συνεργατικών σχημάτων (π.χ κοινωνικές επιχειρήσεις) στην περιοχή της
Άρτας.

 θεματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, συναντήσεις με δυνητικούς προμηθευτές και πελάτες,
συναντήσεις με τοπικούς φορείς κλπ.

 ανοικτές δράσεις σε εξειδικευμένα θέματα της πολιτιστικής / δημιουργικής βιομηχανίας.

 υποστήριξη στην αναζήτηση χρηματοδότης

 εντοπισμός νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας &
Επιχειρηματικότητας

Το ωράριο λειτουργίας του συνεργατικού χώρου είναι: 09:00-13:00

Για οποιαδήποτε ερώτηση – διευκρίνιση αναφορικά με τις δράσεις του συνεργατικού χώρου, της
θερμοκοιτίδας και το περιεχόμενο του έργου "InClust" οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Εταιρία Επιμελητηρίου Άρτας (Αμβρακία Αναπτυξιακή), Κ.
Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Τ. Κ. 47100 ΑΡΤΑ (Επιμελητήριο Άρτας, 6ος όροφος).
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Τηλ: 2681028728

E-mail: inclust-anaptixiaki@e-artas.gr

Για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας

Ο Πρόεδρος,

Ιωάννης Γκολομάζος

Ακολουθεί περιγραφή του έργου "InClust"

Στόχος του έργου "InClust" είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών
δράσεων και πρωτοβουλιών στις περιοχές της:

 Άρτας
 Κέρκυρας
 Αυλώνας (Αλβανία)
 Κορυτσάς (Αλβανία)

Το “InClust” είναι μια πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Επιμελητηρίου Άρτας
«Αμβρακία Αναπτυξιακή» η οποία είναι επικεφαλής της σύμπραξης των φορέων που υλοποιούν
το έργο. Στη σύμπραξη αυτή συμμετέχουν επίσης οι:

 Επιτροπή Ερευνών Ιόνιου Πανεπιστημίου, Τμήμα Αρχειονομίας βιβλιοθηκονομίας και
Μουσειολογίας

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ
 Auleda - Local Economic Development Agency (Αλβανία)
 Δήμος Κορυτσάς (Αλβανία)
 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Στο πλαίσιο των δράσεων του “InClust” και σε κάθε μια από τις περιοχές εφαρμογής θα:

 δημιουργηθεί χώρος συστέγασης και συνεργασίας τοπικών δημιουργών, καλλιτεχνών,
επιχειρηματιών, παραγωγών και πολιτιστικών φορέων ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει
και θερμοκοιτίδα για την φιλοξενία νέων συνεργατικών πρωτοβουλιών

 διοργανωθούν ανοικτές εκπαιδευτικές δράσεις πάνω σε εξειδικευμένα θέματα της
πολιτιστικής / δημιουργικής βιομηχανίας (marketing, χρηματοδοτικές ευκαιρίες,
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και δικτύωσης κλπ)

Ως φορείς πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας θεωρούνται όλοι οι φορείς κερδοσκοπικοί
και μη κερδοσκοπικοί, τυπικοί και άτυποι, υπό σύσταση και υφιστάμενοι, μονοπρόσωποι και
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πολυπρόσωποι που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά στις: εικαστικές τέχνες
(ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία κλπ), παραστατικές τέχνες (θέατρο, χορός, μουσική κλπ),
λιανικό εμπόριο πολιτιστικών αγαθών, δημιουργία και εμπόριο προϊόντων λαϊκής τέχνης και
παράδοσης υψηλού αισθητικού ή συμβολικού χαρακτήρα που η χρήση τους αποσκοπεί στον
ερεθισμό των βιωματικών αντιδράσεων του καταναλωτή. εφαρμοσμένες τέχνες (γραφιστική,
product design, web design κλπ), αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, βιβλιοθήκες και μουσεία
οπτικοακουστικά, αλλά και ό,τι σχετίζεται με την αναπαραγωγή τους όπως εκδόσεις, εκτυπώσεις,
κατασκευές, περιοδικά, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαφήμιση κ.ά.


