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- Καλλιτέχνες, δημιουργοί και άλλοι 
επαγγελματίες από την Πολιτιστική 
και Δημιουργική Βιομηχανία. Θα 
διατυπώσουν την άποψή τους για την 
καινοτομία των μεθόδων προώθησης, 
εκμετάλλευσης, ερμηνείας και 
επανεξέτασης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μέσω της σύγχρονης 
δημιουργικότητας, καθώς επίσης θα 
συμβάλουν στη διερεύνηση νέων 
καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα 
που επηρεάζουν τους οργανισμούς 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μέσα από ένα αλληλένδετο σύνολο οκτώ 
πακέτων εργασίας, οι 10 εταίροι της ΕΕ 
θα αντιμετωπίσουν από κοινού την 
έλλειψη εγκάρσιων & μεταβιβάσιμων 
και ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα 
της Προώθησης, της Αξιοποίησης, της 
Αναγνώρισης, της Εκμετάλλευσης, της 
Διαμεσολάβησης και της Ερμηνείας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο 
EUHeritage  θα εστιάσει σε μία βιωματική 
προσέγγιση και θα αναπτύξει μια 
διατομεακή και πολυεπιστημονική 
μεθοδολογία που θα ενισχύσει τις 
δυνατότητες σύνδεσης των τομέων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς με άλλους 
τομείς, όπως τον τουρισμό, την 
τεχνολογία, τις δημιουργικές και 
πολιτιστικές βιομηχανίες, την 
επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις.
Οι στόχοι του έργου είναι:
- να καθοριστεί ένα σύνολο δεξιοτήτων 
που είναι αναγκαίες στην τομέα ΠΚ 
(Πολιτιστική Κληρονομιά) που προκύπτει 
από την έρευνα εταίρων και τα 
πλεονεκτήματα και την ευρεία εμπειρία 

της κοινοπραξίας στον τομέα της έρευνας, 
της ανάλυσης αναγκών και κατάρτισης
- να αναπτυχθούν βασικά Ευρωπαϊκά 
επαγγελματικά προφίλ για τους επαγγελματίες 
που εργάζονται στον τομέα της Προώθησης, 
της Αξιοποίησης, της Αναγνώρισης, της 
Εκμετάλλευσης, της Διαμεσολάβησης και της 
Ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς 
(επίπεδο 6 EQF)
- να σχεδιαστεί ένα καινοτόμο και με βάση τις 
ανάγκες, εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο 
ενσωματώνει πολλές ειδικές ανά τομέα και 
εγκάρσιες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των ψηφιακών, επιχειρηματικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων
- να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής μάθησης με άδειες Creative 
Commons και με Ανοικτές Εκπαιδευτικές 
Πηγές
- να ενσωματωθεί το εκπαιδευτικό υλικό στις 
δραστηριότητες διδασκαλίας ή κατάρτισης 
των εταίρων και να ενταχθούν οι τάσεις και το 
υλικό που παράγεται στους τομείς της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού 
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΟΜΑ∆Α ΚΟΙΝΟΥ
Το έργο EUHeritage θα ωφελήσει τρεις 
κύριες ομάδες κοινού:

- Επαγγελματίες της Πολιτισμικής 
Κληρονομίας και του Πολιτιστικού 
τουρισμού. Χάρη στο έργο, θα είναι 
σε θέση να  διερευνήσουν τις 
ικανότητες και τις δεξιότητές τους, να 
αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και 
να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, ιδίως 
τις ψηφιακές και τις κοινωνικές.

- ΜΜΕ, νεοσύστατες επιχειρήσεις 
και επιχειρηματίες. Προσφέροντας 
νέες γνώσεις από την αγορά στον 
τομέα της καινοτομίας για την 
πολιτιστική κληρονομιά και τον 
πολιτιστικό τουρισμό και 
συμμετέχοντας σε προκλήσεις/ 
hackathons, θα έχουν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν και να δοκιμάσουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσα 
σε ένα δίκτυο άλλων παραγόντων που 
προέρχονται τόσο από εθνικό όσο και 
από Ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το EUHeritage είναι μια ευρεία διακρατική 
πρωτοβουλία που συγκεντρώνει 10 
εταίρους από 7 Ευρωπαϊκές χώρες 
(Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία, 
Μάλτα, Ρουμανία, Βέλγιο) με 
διαφορετικές ειδικότητες.
- Τέσσερις φορείς παροχής εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής κατάρτισης 
- Τρεις εκπρόσωποι του κλάδου/ τομέα 
στον τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, του πολιτισμού, του 
τουρισμού, των δημιουργικών 
βιομηχανιών.
- Ένα ερευνητικό κέντρο και εκπρόσωπος 
του χώρου στον τομέα των Ψηφιακών & 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών για την πολιτιστική 
κληρονομιά 
- Ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο και εκπρόσωπος 
του χώρου στον τομέα του πολιτισμού: 
Ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτιστικής 
διαχείρισης και πολιτικής, και 
- Ένα Εμπορικό Επιμελητήριο. 
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