
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 5η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του έργου 

CREADIS3» με θέμα: 

Το Θεατρικό & Κινηματογραφικό δημιουργικό οικοσύστημα στην ΠΔΕ. 

 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ/ΠΔΕ) 

διοργανώνει την 5η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του έργου CREADIS3 

– Interreg Europe (Smart Specialisation Creative Districts - Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης 

εξειδίκευσης), την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 και, ώρα 11:00 π.μ. στο θέατρο 

«Λιθογραφείον» - Μαιζώνος 172, στην Πάτρα, με θεματικό πεδίο: «Το Θεατρικό & 

Κινηματογραφικό δημιουργικό οικοσύστημα, στην ΠΔΕ». 

Στόχος του έργου Creadis3, είναι η υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για 

πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) σε συνάφεια με την 

προαγωγή της έρευνας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής 

οικονομίας.  

Ειδικότερα, επιδιώκεται  η ανίχνευση, ανάδειξη και προώθηση του τοπικού δημιουργικού 

δυναμικού, ιδίως στους τομείς που παρουσιάζουν την απαραίτητη κρίσιμη μάζα. Στo 

πλαίσιo αυτό, η 5η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του έργου δίνει το 

λόγο στο Θεατρικό & Κινηματογραφικό δημιουργικό οικοσύστημα της ΠΔΕ το οποίο 

καλείται σε διάλογο με τους λοιπούς εμπλεκόμενους, άμεσα ή έμμεσα φορείς, από το χώρο 

της αυτοδιοίκησης, της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών. 

Στόχος της συνάντησης είναι η καταγραφή του υπάρχοντος δυναμικού στον εν λόγω τομέα, 

η ανίχνευση των παραγόντων που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία σε όλα τα επίπεδα, 

οι συνέργειες και η ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό, θα 

παρουσιαστεί μεταξύ άλλων το Σχέδιο Δράσης «Ενίσχυση των δημιουργικών 

επιχειρήσεων» του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020 ώστε να συσχετισθούν τα 

συμπεράσματα της συνάντησης με στοχευμένα προγράμματα χρηματοδότησης, έχοντας ως 

βάση τις ανάγκες και δυνατότητες του Θεατρικού & Κινηματογραφικού δημιουργικού 

οικοσυστήματος στην ΠΔΕ. 

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη συνάντηση, με τη 

συμπλήρωση του  συνημμένου εντύπου. 

 

Ο Διευθυντής του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

Χρήστος Τζομάκας 

  



 

 
Πάτρα, Τετάρτη 24/10/2018 

Θέατρο «Λιθογραφείον» - Μαιζώνος 172, Πάτρα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SGM) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREADIS3 «Δημιουργικές Περιοχές 
έξυπνης εξειδίκευσης» 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Το Θεατρικό & Κινηματογραφικό δημιουργικό οικοσύστημα στην ΠΔΕ. 
 

11:00 – 11:15 Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές  

11:15 – 11:20 
Χαιρετισμός – Έναρξη Εργασιών 
Εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

11:20 – 11:30 

 
Παρουσίαση Ημερήσιας Διάταξης & Έργου Creadis3 – Interreg Europe  
Ομάδα έργου –  
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
 

11:30  – 11:45 

 
Παρουσίαση Προσχέδιου Action Plan του έργου Creadis3 – Interreg Europe  
κ. Παπανικολάου Κωνσταντίνος,  
Εξωτερικός Συνεργάτης του ΠΤΑ/ΠΔΕ για το έργο Creadis3 – Interreg Europe. 
 

11:45 – 12:50 

 
Παρουσιάσεις Πολιτιστικών Δημιουργικών Επιχειρήσεων στον Τομέα του Θεάτρου & 
Κινηματογράφου 
Εκπρόσωποι του Θεατρικού & Κινηματογραφικού δημιουργικού οικοσυστήματος και 
άλλοι συμμετέχοντες. 
 

12:50 – 13:05 

 
Παρουσίαση σχεδίου δράσης «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων» του Ε.Π. 
Δυτική Ελλάδα 2014-2020  
κ. Διονύσης Καρβέλης,  
Στέλεχος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
 

13:05 – 13:10 

 
Διανομή ερωτηματολογίου στους συμμετέχοντες 
(Επεξήγηση του ερωτηματολογίου και ευκρινής συμπλήρωση πεδίων) 
 

13:10 – 13:20 

 
Παρουσίαση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβούλευσης 
www.creadis3ptapde.gr 
 

13:20 – 13:30 

 
Παραλαβή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και ενημέρωση των συμμετεχόντων 
σχετικά με τη πλατφόρμα διαβούλευσης. 
 

13:30 – 14:00 Ανοικτή συζήτηση και τοποθετήσεις συμμετεχόντων 

 

http://www.creadis3ptapde.gr/


 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

1. Πίνακας Αποδεκτών (με e-mail) 
2. Κοινοποίηση στα Μέλη Δικτύου Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στην 

Δυτική Ελλάδα 
3. Κοινοποίηση στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ και της ΠΔΕ για κάθε ενδιαφερόμενο 

 


