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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Μυτιλήνη, 25.10.2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                              Αριθμ. Πρωτ.  67447/321 

ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Ταχ. Δ/νση: Ανδρομέδας 15 - Μυτιλήνη, ΤΚ 81100  

Πληροφορίες: Γιαννακού Νικολέτα  

Τηλέφωνο: 22513 53630  

Email: politismos@pvaigaiou.gov.gr  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ "ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΚΑΛΕΙ 

• τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς που έχουν την έδρα τους στη Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου και έχουν ως καταστατικό σκοπό τους την προστασία, την ανάδειξη και την 

προβολή του τοπικού πολιτισμού, καθώς και την παραγωγή σύγχρονων πολιτιστικών 

προϊόντων που αφορούν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να υποβάλουν Προτάσεις 

(υλοποίησης δράσεων) προκειμένου αυτές να ενταχθούν στο "Σχέδιο Δράσης - Πολιτισμός" 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Ειδικότερα: 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

� Η Πρόσκληση αφορά στην υποβολή Προτάσεων για την ένταξη τους στο «Σχέδιο Δράσης - 

Πολιτισμός» της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού, το οποίο με τη σειρά του θα αποτελέσει 

μέρος του «Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2022» της ΠΒΑ. Οι Προτάσεις οφείλουν να 

αφορούν στην υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων (υποδομών, άυλων ενεργειών, κτλ), οι 

οποίες θα συμβάλουν στην προστασία, στην ανάδειξη και στην προβολή των υπερτοπικών 

πολιτιστικών στοιχείων (υλικών και άυλων) των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 

καθώς και στην παραγωγή σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων (υλικών και άυλων) τα οποία 

συνδέονται με το πολιτιστικό υπόβαθρο των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Στόχος των 

δράσεων αυτών πρέπει να είναι η διαμόρφωση και η ανάδειξη της Υπερτοπικής Πολιτιστικής  

Ταυτότητας των νησιών της ΠΒΑ, προκειμένου αυτή να αποτελέσει πολιτιστικό προϊόν προς 

όφελος τόσο της ζωής των κατοίκων όσο και της τουριστικής προβολής των νησιών. Η 

Πρόσκληση ΔΕΝ αφορά στην χρηματοδότηση πολιτιστικών συλλόγων / σωματείων για την 

υλοποίηση «πολιτιστικών εκδηλώσεων» στενού τοπικού χαρακτήρα. (Για το σκοπό αυτό θα 

εκδοθεί ειδική πρόσκληση).   

� Δικαίωμα υποβολής Προτάσεων έχουν όλοι οι νόμιμα λειτουργούντες δημόσιοι και ιδιωτικοί 

φορείς οι οποίοι έχουν την έδρα τους στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι οποίοι έχουν 
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ως καταστατικό σκοπό τους τη προστασία, την ανάδειξη και τη προβολή του τοπικού 

πολιτισμού, καθώς και την παραγωγή νέων πολιτιστικών προϊόντων που αφορούν την 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι Προτάσεις υποβάλλονται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του 

εκάστοτε Φορέα. 

� Κάθε Φορέας έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Πρότασης. 

� Οι Προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: 

politismos@pvaigaiou.gov.gr  Σε περιπτώσεις ύπαρξης εγγράφων, τα οποία συνοδεύουν τις 

Προτάσεις, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική αποστολή τους, ο Φορέας 

οφείλει να τα αποστείλει σε έντυπη μορφή στη Δ/νση: Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού – 

Ανδρομέδας 15 ΤΚ 81100 – Μυτιλήνη, υπόψη κας Νικολέτας Γιαννακού με την ένδειξη 

«Σχέδιο Δράσης – Πολιτισμός». 

� Οι Φορείς οφείλουν να υποβάλλουν τις Προτάσεις τους έως τις 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 

2 μ.μ.. Δεν γίνονται δεκτές και δεν αξιολογούνται Προτάσεις που υποβάλλονται πέρα της 

ανωτέρω προθεσμίας. 

� Πληροφορίες για το «Σχέδιο Δράσης – Πολιτισμός» οι Φορείς μπορούν να λαμβάνουν από τη 

Γραμματεία του «Σχέδιο Δράσης – Πολιτισμός» - κα Νικολέτα Γιαννακού, στο Τηλ. 22513 

53630 & στο email politismos@pvaigaiou.gov.gr.   

� Περισσότερα στοιχεία για το «Σχέδιο Δράσης – Πολιτισμός» υπάρχουν στην Ιστοσελίδα της 

ΠΒΑ και συγκεκριμένα στο link: http://www.pvaigaiou.gov.gr/σχέδιο-δράσης-πολιτισμός/ . 

Από το συγκεκριμένο link οι Φορείς θα μπορέσουν να ανακτήσουν και το προτυποποιημένο 

«Δελτίο Υποβολής Πρότασης» το οποίο οφείλουν και να χρησιμοποιήσουν / συμπληρώσουν 

για να υποβάλουν την Πρόταση τους, η οποία θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό του 

Δελτίου Υποβολής Πρότασης έγγραφο, το οποίο θα φέρει το λογότυπο του Φορέα. 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

� Οι Προτάσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των Προτάσεων 

που έχει  συγκροτηθεί. 

� Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των Προτάσεων θα χρησιμοποιήσει τα κάτωθι 

κριτήρια προκειμένου να αξιολογήσει και να επιλέξει τις προς ένταξη Προτάσεις: 

o Αρμοδιότητα Φορέα 

o Επάρκεια Φορέα 

o Σκοπιμότητα Πρότασης 

o Αποτελεσματικότητα Πρότασης 

o Αποδοτικότητα Πρότασης 

o Ωριμότητα Πρότασης 

o Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα Πρότασης 

� Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των Προτάσεων θα ολοκληρώσει τη διαδικασία 

αξιολόγησης και επιλογής έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019, συντάσσοντας σχετικό «Πίνακα 

Αξιολόγησης και Επιλογής». 

� Διαδικασία υποβολής ενστάσεων δεν προβλέπεται. 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
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� Η Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού θα αναρτήσει  τον «Πίνακα Αξιολόγησης & Επιλογής» τον 

οποίο έχει συντάξει η «Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των Προτάσεων» στην 

Ιστοσελίδα της ΠΒΑ και συγκεκριμένα στο link: http://www.pvaigaiou.gov.gr/σχέδιο-δράσης-

πολιτισμός/  . 

� Επίσης κάθε Φορέας θα μπορεί να αναζητήσει  το «Φύλλο Αξιολόγησης» της Πρότασης του 

από τη Γραμματεία του «Σχέδιο Δράσης – Πολιτισμός»- Ανδρομέδας 15 ΤΚ 81100 , Τηλ. 

22513 53630 & email politismos@pvaigaiou.gov.gr. 

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019-2022» 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

� Η Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού σε συνεργασία με την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

(ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα συντάξει το «Σχέδιο Δράσης – Πολιτισμός», το 

οποίο θα αποτελέσει και μέρος του «Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2022» της ΠΒΑ. 

Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2022» της ΠΒΑ θα εγκριθεί με σχετική Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. 

 

                                             Η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτισμού  

                                                                Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  

 

  Αναστασία Αντωνέλλη 

  


