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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ 
 

 

«Ανάδειξη πποζηαηεςόμενυν πεπιοσών» και  

«Τοςπιζηική πποβολή και δικηύυζη με ηην αξιοποίηζη ηηρ Κοινυνίαρ ηηρ 

Πληποθοπίαρ (ΚηΠ)» ςπέγπατε ο Πεπιθεπειάπσηρ Ιονίυν Νήζυν 

 

 

   Δςο νέερ πποζκλήζειρ, για ςποβολή πποηάζευν ζηο πλαίζιο ηος ΔΕΠΙΝ 2007-2013, 

ςπέγπατε ο Πεπιθεπειάπσηρ Ιονίυν Νήζυν, Σπςπίδυν Σπύπος. 

 

«Ανάδειξη πποζηαηεςόμενυν πεπιοσών» 

 

   Η ππώηη ππόζκληζη αθοπά ζηην «Ανάδειξη πποζηαηεςόμενυν πεπιοσών» πος 

ενηάζζεηαι ζηη Θεμαηική πποηεπαιόηηηα για ηην «Πποώθηζη βιοποικιλόηηηαρ και 

θςζικήρ πποζηαζίαρ».  

   Οι πποηάζειρ πος θα ςποβληθούν είναι δςναηόν να πεπιλαμβάνοςν ειδικέρ μελέηερ και 

έπγα πποζηαζίαρ, διασείπιζηρ και αποκαηάζηαζηρ: 

α.  ζε πεπιοσέρ NATURA ή πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ, οι οποίερ δεν ςπόκεινηαι ζε    

διασείπιζη από Φοπέα Διασείπιζηρ ή άλλο οπγανυηικό ζσήμα διασείπιζηρ και 

β.  ζε πεπιοσέρ ιδιαίηεπος οικολογικού ενδιαθέπονηορ, οι οποίερ δεν ςπόκεινηαι ζηιρ 

πποηγούμενερ καηηγοπίερ, αλλά εμπίπηοςν ζηην πεπιοσή δικαιοδοζίαρ  ηηρ Πεπιθέπειαρ 

Ιονίυν Νήζυν. 

 

 Δςνηηικοί δικαιούσοι είναι: 

 η Πεπιθέπεια Ιονίυν Νήζυν, 

 ηην Αποκενηπυμένη Διοίκηζη Πελοποννήζος, Δςηικήρ Ελλάδαρ και Ιονίος, 

 οι Δήμοι ηηρ Πεπιθέπειαρ Ιόνιυν Νηζιών 

 λοιπά απμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα Πεπιθέπειαρ Ιόνιυν 

Νηζιών 



   Ο πποϋπολογιζμόρ ηηρ ππόζκληζηρ είναι 2.028.000 € ενώ η πποθεζμία ςποβολήρ 

πποηάζευν ζηην ΕΔΑ Ιονίυν Νήζυν είναι από 12/09/2011 έυρ 21/10/2011. 

 

 

 

«Τοςπιζηική πποβολή και δικηύυζη με ηην αξιοποίηζη ηηρ Κοινυνίαρ ηηρ 

Πληποθοπίαρ (ΚηΠ)» 

 

   H δεύηεπη ππόζκληζη αθοπά ζηην «Τοςπιζηική πποβολή και δικηύυζη με ηην 

αξιοποίηζη ηηρ Κοινυνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ (ΚηΠ)», ζηο πλαίζιο ηηρ Θεμαηικήρ 

Πποηεπαιόηηηαρ «Υπηπεζίερ και εθαπμογέρ για ηον πολίηη». 

   Οι πποηάζειρ πος θα ςποβληθούν, ζηο πλαίζιο ηηρ ππόζκληζηρ αςηήρ, θα αθοπούν ζηην 

πποώθηζη – πποβολή-δικηύυζη: 

- ηυν πποζθεπομένυν ςπηπεζιών (ηοςπιζηικών, πολιηιζηικών κ.ά.),  

-ηυν διαθέζιμυν ηοςπιζηικών, πεπιβαλλονηικών, πολιηιζηικών πόπυν,ι   

- ηυν πεπιοσών ή ηηρ Πεπιθέπειαρ Ι.Ν. υρ ζύνολο, μέζυ ηυν ενδεικηικά αναθεπομένυν 

δπάζευν, όπυρ: 

1. η δημιοςπγία ειδικών portals και ιζηοζελίδυν 

2. η ςλοποίηζη εθαπμογών εικονικήρ- τηθιακήρ αναπαπάζηαζηρ & πεπιήγηζηρ  

3. η παπαγυγή τηθιακού ςλικού,  

4. η ανάπηςξη εθαπμογών Γευγπαθικών Σςζηημάηυν Πληποθοπιών και η πληποθόπηζη - 

πποβολή μέζυ αςηών 

5. η δημιοςπγία τηθιακών θεμαηικών και συπικών, πολιηιζμικών και πεπιβαλλονηικών 

δικηύυν (δικηύυζη) 

6. η ενοποίηζη ή/και διαζύνδεζη  ζσεηικών ςθιζηάμενυν διαδικηςακών ηόπυν 

 

Η ππόζκληζη απεςθύνεηαι:  

o Σηην Πεπιθέπεια Ιόνιυν Νηζιών 

o Σηοςρ Δήμοςρ  

o Σηα Επιμεληηήπια  

o Σηα Ανώηαηα Εκπαιδεςηικά Ιδπύμαηα   

o Σηα λοιπά απμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μΚσ και έσει πποϋπολογιζμό 2.830.000,00€  

   Η πποθεζμία ςποβολήρ πποηάζευν ζηην ΕΔΑ Ιονίυν Νήζυν είναι από 12/09/2011 έυρ 

21/10/2011. 

      

 

Εςσαπιζηούμε για ηην πποβολή ηος θέμαηορ 


