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ΕΡΓΟ: HEART OF EUROPE, HE-ART 
 
Πεδίο Δράσης: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Τοπική Κοινότητα: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ VAČE 
Πηγές Χρηματοδότησης: Προγράμματα Ε.Ε., EACEA, Europe for 
Citizens 
Ποσό Χρηματοδότησης: 150,000 € 
Κατάσταση – Παρούσα φάση: ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 
Προϋπολογισμός: 150,000 € 
ΕΝΑΡΞΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 
Προγραμματισμένη Ολοκλήρωση: 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2019 
Τοποθεσία: 8 διεθνείς τοποθεσίες: Vače (Σλοβενία), Λάρισα 
(Ελλάδα), Medina del Campo (Ισπανία), Rieti (Ιταλία), Örkelljunga 
(Σουηδία), Sandanski (Βουλγαρία), Samonac (Γαλλία), Tirana 
(Αλβανία) 

 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ASSOCIATION THEATRE KOLENC 
(DRUŠTVO GLEDALIŠČE KOLENC) με την έγκριση του 
Δήμου LITIJA 

Εταίροι: Society for Development and Security of GEOSS 
(Σλοβενία), Civil Society Support Society (Σλοβενία), 
Integration for Alla (Σουηδία), Bashkia Lezhe (Αλβανία), 
Shoqata Shqiptare e Ambjentalist industriale (Αλβανία), 
Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), Ayuntamiento de Medina del 
Campo (Ισπανία), Obshtina Sandanski (Βουλγαρία), 
Sdruzhenie Yuni partners (Bulgaria), Mata-malam 
(Γαλλία), Comitato 10 Febbraio (Ιταλία) and Comune di 
Rieti (Ιταλία). 

Συνολική αξία του έργου χωρίς ΦΠΑ: € 150,000 
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Περιγραφή του Έργου: 

Το έργο HEARTOFEUROPE, HE-ART, προέρχεται από την αποστολή του 
GEOSS, από το κεντρικό σημείο της καρδιάς της Σλοβενίας. Το 1981, η 
αποστολή του GEOSS σχηματίστηκε από τον κορυφαίο οικοδόμο αυτής της 
“καρδιάς”: τον αρχισυντάκτη Jože Dernovšek και τον συντάκτη Peter Svetik. 
Ήθελαν να δημιουργήσουν ένα σημείο που θα εξασφάλιζε τη σύνδεση, τη 
φιλία, τη συμπόνια και την αμοιβαία αποδοχή όλων των ανθρώπων, 
ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, τους τρόπους σκέψης τους και του πού 
ανήκουν, με την εκμάθηση και αποδοχή των νοητικών συνιστωσών της 
εθνικής δομής τους. Το 2012, έγινε Διεθνής επέκταση του έργου με τη 
Διεθνή Ημέρα Φιλίας - "Crow's flight", σχεδιασμένη από την Anka Kolenc. 

Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από επτά χώρες (εκτός από τη Σλοβενία: 
Ιταλία, Γαλλία, Αλβανία, Βουλγαρία, Σουηδία, Ισπανία, Ελλάδα). Το έργο 
προορίζεται για διεθνή συνεργασία και τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου 
"ΣΗΜΕΙΑ HEART"–“HEARTPOINTS” με χαρακτηριστικά που προκύπτουν 
από την ευγενή αποστολή του GEOSS. Κάθε διεθνής πολιτιστικός πυρήνας 
θα είναι ένα δημιουργικό κέντρο στο οποίο θα προγραμματιστούν, θα 
δημιουργηθούν και θα εκτελεστούν πολιτιστικά γεγονότα, που θα 
προωθήσουν αξίες «καρδιάς» όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας, της 
κατανόησης, της ανθρωπιάς, της φιλίας και της αλληλεγγύης, προωθώντας 
την ταυτότητά τους,τη συμπόνια και τη βιώσιμη επιβίωση στη Γη - σε 
προσωπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Με το δίκτυο HEART OF EUROPE - 
HE-ART θα δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα πολιτιστικού τουρισμού και σε 
κάθε μία από τις χώρες-εταίρους θα δημιουργήσουμε παλμούς της καρδιάς 
που θα δουλέψουν για την πόλη, τη χώρα και για τη διεθνή συνεργασία και 
ένταξη, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία στο έτος της Ευρωπαϊκής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μεταξύ άλλων, θα ασχοληθούμε επίσης με τα 
προβλήματα της νεολαίας, την ανεργία, την παγκοσμιοποίηση, τη 
μετανάστευση, την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, τον ευρωσκεπτικισμό, τον 
στιγματισμό των μεταναστών και άλλα προβλήματα με τα οποία 
συνυπάρχουν οι ζωές μας. 
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Στόχοι έργου: 

• Υλοποίηση 6 διεθνών εκδηλώσεων 

• Ευαισθητοποίηση και διάδοση των πολύτιμων αξιών “καρδιάς” του GEOSS 

• Προσδιορισμός της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ταυτότητας 

• Δηµιουργία παραδείγματος πολιτιστικού τουρισμού 

• Δημιουργία 8 διεθνών πολιτιστικών σημείων “καρδιάς” –Heart Points 

• Δημιουργία υποδειγματικής ταυτότητας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας 

• Σύνταξη φυλλαδίου σχετικά με τη δημιουργία διεθνών σημείων καρδιάς”–
Heart Points σε 8 χώρες: Σλοβενία, Ελλάδα, Ισπανία, Βουλγαρία, Σουηδία, 
Γαλλία, Αλβανία και Ιταλία 

• Δηµιουργία ιστότοπου 

• Μετάφραση όλων των προϊόντων του έργου στα αγγλικά και σε όλες τις 
γλώσσες των εταίρων 

• Υπογραφή ενός μνημονίου μόνιμης και βιώσιμης διεθνούς συνεργασίας 
μεταξύ των 13 εταίρων του έργου 
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Δραστηριότητες έργου: 

• Τεχνική οργάνωση και ουσιαστική προετοιμασία για την υλοποίηση έξι 

εκδηλώσεων  

• Επαγγελματική υποστήριξη στην ανάπτυξη οκτώ διεθνών σημείων καρδιάς- 

Heart Points 

• Σύνταξη άρθρων για τα έργα και τις εκδηλώσεις 

• Επαγγελματικές διαλέξεις, 

• Δημιουργία ντοκιμαντέρ 

• Δημιουργία και παρουσίαση της ταινίας Jemima 

• Δημιουργία κουίζ συνομιλίας 

• Δημιουργία ιστότοπου 

• Προετοιμασία του ημερολογιακού προγράμματος για το 2019 

• Θεατρικά εργαστήρια 

• Καλλιτεχνικά και γλυπτικά εργαστήρια, 

• Παρουσιάσεις, 

• Τουριστική καθοδήγηση, 

• Εκδρομές, 

• Συγκεντρώσεις Στρογγυλής Τραπέζης, 

• Ειδικές συζητήσεις σχετικά με την υλοποίηση του έργου, 

• Κριτική ανάλυση, 

• Διαδραστικές περιηγήσεις ταινιών και παραγωγών, 

• Ενεργής συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ, 

• Μετάφραση του περιεχομένου στα αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες των 

συνεργατών 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HEART OF EUROPE, HE-ART 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟ 
2019 

 
 
1. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΣΛΟΒΕΝΙΑ: ΑΠΟ 20ΕΩΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  
GEOSS –Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 
Στην πρώτη εκδήλωση στο Vače συμμετείχαν 37 διεθνείς επισκέπτες από 
επτά χώρες: Αλβανία: 9, Βουλγαρία: 6, Ελλάδα: 5, Σουηδία: 2, Γαλλία: 3, 
Ιταλία: 8 και Ισπανία: 4. 
Υπήρχαν 102 τοπικοί συμμετέχοντες. 
 
 
Σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων: Όλοι οι εταίροι παρουσίασαν 
στοιχεία για τις χώρες τους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους δήμους, την 
πολιτιστική κληρονομιά, τα εθνικά σύμβολα, την ταυτότητα και τη μαγειρική. 
Μάθαμε ο ένας για τον άλλον και για συγκεκριμένα προβλήματα που 
επηρεάζουν τη χώρα του κάθε εταίρου. Ενημερωθήκαμε για τον 
ευρωσκεπτικισμό και τη σημασία της τέχνης, του εθελοντισμού και της 
αμοιβαίας κατανόησης σε περιόδους κρίσης, προκειμένου να ξεπεραστεί ο 
στιγματισμός των μεταναστών. Οι ΜΚΟ γνώρισαν τις στρατηγικές ένταξης των 
μεταναστών. Οι εταίροι έμαθαν επίσης πολλά για το GEOSS ως παράδειγμα 
ορθής πρακτικής για τη φιλία, την ειρήνη και την αμοιβαία κατανόηση. Με τη 
διαδραστική καλλιτεχνική παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς του 
εθνολογικού χωριού Σλήνα, γνωρίσαμε ένα παράδειγμα πολιτιστικούτουρισμού. 
Παρουσιάζοντας τη μαγειρική τέχνη, ανακαλύπτοντας τη φυσική κληρονομιά, 

την ιστορία και την τέχνη, εντοπίσαμε 
έναν τρόπο σύνδεσης με άλλους 
ανθρώπους για να αποτρέψουμε το 
στιγματισμό. Παρακολουθήσαμε την 
ταινία Here Comes Jemima, η οποία 
σχετίζεται θεματικά με τα παραπάνω 
και φτιάξαμε το λογότυπου του έργου. 
Αποφασίσαμε ότι θέλουμε μια 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια στην οποία θα 
εκπροσωπούνται όλες οι ταυτότητες 
των ευρωπαϊκών εθνών. 
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2.ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΕΛΛΑΔΑ - ΛΑΡΙΣΣΑ: ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 22ΙΟΥΝΙΟΥ 
2018  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 
 
 
Συμμετοχή: Στη δεύτερη εκδήλωση στην Ελλάδα συμμετείχαν 37 διεθνείς 
επισκέπτες από επτά χώρες: Αλβανία: 12, Βουλγαρία: 7, Σλοβενία: 6, 
Σουηδία: 2, Γαλλία: 3, Ιταλία: 5 και Ισπανία: 2 
Υπήρχαν 104 τοπικοί συμμετέχοντες 
 
 
 
Σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων: Εμβαθύναμε τις γνώσεις μας 
όσον αφορά την Λάρισα, την Ελλάδα και τον οικοδεσπότη μας. Υπό την 
καθοδήγηση του θεάτρου Mata-Malam, δημιουργήσαμε μια ταινία μικρού 
μήκους για τη συμπόνια. Μάθαμε πώς ένα πολιτιστικό γεγονός μπορεί να 
προωθήσει ευρωπαϊκές αξίες, όπως: η αμοιβαία κατανόηση, η αποδοχή, η 
συμπόνια και η  φιλία. Οι εμπειρίες και η συνεργασία μας στο Φεστιβάλ 
ποταμού Πηνειού μας έδειξαν πώς θα σχεδιάσουμε πολιτιστικές και 
τουριστικές εκδηλώσεις που θα μας βοηθήσουνε στην επίτευξη των στόχων 
του έργου: να τους οδηγήσουμε, μέσα από την παρουσίαση της δικής τους 
ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς, προς τη διεθνή ολοκλήρωση, τη 
συμπόνια, τη φιλία και τη συνεργασία. Όσον αφορά την τουριστική 
ανάπτυξη,  θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη 

του πολιτιστικού τουρισμού, που θα 
ήταν το θεμέλιο της«Καρδιάς» της 
Λάρισας. Παρακολουθήσαμε την ταινία 
Here Comes Jemima και υποστηρικτικά 
πλάνα του έργου συνεργασίας με την 
ταυτότητα και την κατεύθυνση του 
θεάτρου Mata-malam και μάθαμε για 
διάφορες μορφές τέχνης και την  
έκφραση κατά τη διάρκεια ενός 
διαπολιτισμικού διαλόγου. 
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3. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΙΣΠΑΝΙΑ– MEDINA DEL CAMPO:ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018  
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ  
 
 
Συμμετοχή: Την τρίτη εκδήλωση στην Ισπανία παρακολούθησαν 49 
διεθνείς επισκέπτες από επτά χώρες: Αλβανία: 8, Βουλγαρία: 6, Σλοβενία: 
6, Σουηδία: 2, Γαλλία: 6, Ελλάδα: 4 και Ιταλία: 17. 
Υπήρχαν 107 τοπικοί συμμετέχοντες 
 
 
Σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων: 
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη  χώρα υποδοχής, την ιστορία και 
την πολιτιστική κληρονομιά της. Το έργο Heart of Europe, He-art 
παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου. Οι οργανώσεις-εταίροι συμμετείχαν 
στα εργαστήρια που οργάνωσε ο κύριος εταίρος σχετικά με τη σύνδεσή τους 
με τη χώρα υποδοχής της Ισπανίας. Συμμετείχαμε στη συνέχιση του έργου 
του Stefano Delia "Faces of Europe". Δοκιμάσαμε τις γαστρονομικές 
σπεσιαλιτέ της ευρύτερης περιοχής της Medina del Campo και ανακαλύψαμε 
τις  νέες δυνατότητες της καλλιτεχνικής έκφρασης για να βιώσουμε την 
ποικιλομορφία των εθνικών ταυτοτήτων, τον θαυμασμό των διαφορών και  
τη συμπαραστατική σύνδεση. Για την επίτευξη του τελευταίου στόχου,  
ετοιμάσαμε ένα διεθνές πρόγραμμα στα εργαστήρια της εκδήλωσης και 

συμμετείχαμε σε δύο φεστιβάλ: 
"InVino Veritas" και "Renaissance 
Week". Κατά τη διάρκεια 
τηςσυγκέντρωσης  στρογγυλής 
τραπέζης μπροστά από το κάστρο 
La Motta διερευνήσαμε πόσο 
καλά κατανοούμε το  έργο Heart 
of Europe, He-art και 
ανανέωσαμε τα σχέδιά μας για 
περαιτέρω εργασία. Τελικά 
επιβεβαιώσαμε και το βασικό 
λογότυπο.  
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4. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - SANDANSKI: ΑΠΟ  14 ΕΩΣ 16 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
ΤΕΧΝΗ - ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ 
 
Συμμετοχή: Στην τέταρτη εκδήλωση στη Βουλγαρία συμμετείχαν 37 
διεθνείς επισκέπτες από επτά χώρες: Αλβανία: 9, Σλοβενία: 8, Σουηδία: 1, 
Γαλλία: 4, Ελλάδα: 5, Ιταλία: 7, και Ισπανία: 4. 
Υπήρχαν 103 τοπικοί συμμετέχοντες. 
 
 

 

 
Σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων: Οι εταίροι γνώρισαν τον Δήμο 
του Σαντάνσκι και τη φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά. Μέσα από 
συζητήσεις, καθοδηγούμενα εργαστήρια και παρουσιάσεις, βιώσαμε διάφορες 
μορφές τέχνης και καλλιτεχνικών ειδών, τα οποία αποτελούν εργαλεία για την 
πραγματοποίηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Δημιουργήσαμε ένα Heart Point 
του Σαντάνσκι που βρίσκεται στο άγαλμα του Σπάρτακου. Το Heart Point θα 
λάβει υποστήριξη σε επίσημα θέματα από τον Δήμο του Σαντάνσκι και θα 
εκτελέσει τη βασική αποστολή του πολιτιστικού τουρισμού. Ο εταίρος 
φιλοξενίας διοργάνωσε ομαδικές συζητήσεις και μια ενδιαφέρουσα δημόσια 

συζήτηση για το μέλλον της 
Ευρώπης, η οποία βασίστηκε σε 
γεγονότα σχετικά με τον 
ευρωσκεπτικισμό και μέσω της 
οποίας καταλήξαμε  στη σημασία 
της συμμετοχής μεμονωμένων 
πολιτών για τη θετική 
συνύπαρξη και ανάπτυξη. 
Εξετάσαμε επίσης τη σημασία 
του πολιτιστικού τουρισμού και 
της αποδοχής και συνεργασίας 
για την  κατανόηση της 
ταυτότητάς μας, 
χρησιμοποιώντας την τέχνη. 
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5.ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΣΟΥΗΔΙΑ - ÖRKELLJUNGA: ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 7 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΑΦΗ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
 
Συμμετοχή: Στην Πέμπτη εκδήλωση στη Σουηδία συμμετείχαν 48 διεθνείς 
επισκέπτες από επτά χώρες: Αλβανία: 9, Βουλγαρία: 6, Σλοβενία: 5, Γαλλία: 
8, Ελλάδα: 3, Ιταλία: 6 και Ισπανία: 11. 
Υπήρχαν 103 τοπικοί συμμετέχοντες 
 

 

 

Σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων: 

Ο εταίρος φιλοξενίας παρουσίασε ιδέες για ένα μόνιμο Heart Point στη Σουηδία, 
στο υπαίθριο μουσείο αγροτικής σουηδικής πολιτιστικής κληρονομιάς, κοντά 
στο Orkelljunga. Η αποστολή αυτού του Heart Point είναι η προώθηση της 
ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας και η υπέρβαση του στιγματισμού. 
Μάθαμε για την ιστορία της Σουηδίας και του Orkelljunga και την πολιτιστική 
κληρονομιά του Orkelljunga. Στη συγκέντρωση της στρογγυλής τραπέζης, 
συζητήσαμε πιθανές στρατηγικές απασχόλησης για τους νέους για να 
προωθήσουν το ενδιαφέρον τους για τις πολιτιστικές δραστηριότητες και να 
αναπτύξουν διάφορες ικανότητες για την απασχόληση και τον ενεργό 
εθελοντισμό. Ο ομιλητής της Europe Direct μας παρουσίασε ορισμένες νέες 
πτυχές της λειτουργίας της ΕΕ. Καθ 'όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
αναπτύξαμε επίσης ένα κοινό, διεθνές θεατρικό κομμάτι, το οποίο 
αντανακλούσε μια κρίσιμη εμπειρία του status quo που εμποδίζει την καλύτερη 

ποιότητα της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. Η παράσταση ήταν 
πολύ επιτυχημένη, φτιάξαμε 
και μια ερασιτεχνική ταινία από 
αυτήν, η οποία προβλήθηκε στο 
κοινό την τελευταία μέρα.  
Κατά την ολοκλήρωση του 
συμβάντος, οι εταίροι έκαναν 
επίσης μια αξιολόγηση της 
εκδήλωσης. 
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PROJECT HEART OF EUROPE -HE-ART, is financed by the European Union under 
the EUROPE FOR CITIZENS programme under Action 2. 2. The Network of Towns, in 
the framework of this project, 6 international events were organized. 

 

 

6.ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΙΤΑΛΙΑ - RIETI: ΑΠΟ 13 ΕΩΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 
 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 
 
 
Συμμετοχή: Στην έκτη εκδήλωση στην Ιταλία συμμετείχαν 31 διεθνείς 
επισκέπτες από πέντε χώρες: Αλβανία: 4, Βουλγαρία: 7, Σλοβενία: 15, 
Ελλάδα: 1 και Ισπανία: 4. 
Υπήρχαν 110 τοπικοί συμμετέχοντες 
 
 

 

Μια σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων: 

 

Με διαδραστικό επαγγελματικό προσανατολισμό και καλλιτεχνικό όραμα, ο 
οικοδεσπότης παρουσίασε τα σημαντικότερα σημεία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του Rieti, τον ομφαλό της Ιταλίας, σχετικά με τον πολιτιστικό 
τουρισμό. Το Δευτεροβάθμιο Σχολείο στη Ριέτι μας παρουσίασε ένα άμεσο 
παράδειγμα ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης της νεολαίας σε αυτή τη 
διαδικασία. Μάθαμε επίσης για τα τυπικά προϊόντα από τις τοπικές εταιρείες, 
τα καλύτερα κρασιά και τα τρόφιμα της περιοχής Sabine.Στη διαδραστική 
διάλεξη, λάβαμε και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
δημιουργίας του πολιτιστικού τουρισμού και πώς να δημιουργήσουμε μια 
κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα διατηρώντας ταυτόχρονα την προσωπική μας 
ταυτότητά,αποδεχόμενοι την ποικιλομορφία. Στη δημόσια εκδήλωση 

παρουσιάσαμε το έργο Heart of 
Europe, He-art και υπογράψαμε 
Μνημόνιο Συνεχούς και Βιώσιμης 
Συνεργασίας, το οποίο 
μεταφράστηκε στις γλώσσες όλων 
των εταίρων. Αποδεχθήκαμε επίσης 
το κατά προσέγγιση σχέδιο για τις 
μόνιμες δραστηριότητες του έργου 
και τη στρατηγική για την επέκταση 
του έργου. 
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PROJECT HEART OF EUROPE -HE-ART, is financed by the European Union under 
the EUROPE FOR CITIZENS programme under Action 2. 2. The Network of Towns, in 
the framework of this project, 6 international events were organized. 

 

 

Αποτελέσματα: 

• Επτά μόνιμα και βιώσιμα διεθνή Heart Pointsτου πολιτιστικού τουρισμού με 
οριοθετημένες τοποθεσίες, διαφημιστικό υλικό και ενδεικτικό περιεχόμενο της 
δράσης 

• Ένα ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τη δημιουργία σημείων Heart Points 

• Υιοθέτηση Μνημονίου από 13 διεθνείς εταίρους σχετικά με τη μόνιμη και βιώσιμη 
«Heart» συνεργασία 

• Η ιστοσελίδα της Heart της Ευρώπης, HE-ART 

• Θεματικό χρονοδιάγραμμα για το 2019 

• Μια σατυρική παιδαγωγική ταινία για τους εφήβους και τους ενήλικες σχετικά με 
τη μετανάστευση, με τίτλο Jemima 

• Πρότυπο για κουίζ με σημεία εκκίνησης την ταινία Jemima 

• 6 ντοκιμαντέρ από εκδηλώσεις του προγράμματος από τη Σλοβενία, την Ελλάδα, 
την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Σουηδία και την Ιταλία 

• Ένα πλούσιο αρχείο του έργου 

 

Οικονομικά στοιχεία: Πρόγραμμα HEART OF EUROPE- HE-ART, 
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 
προγράμματος EUROPE for Citizens στο πλαίσιο της Δράσης 2. 2. 
- Δίκτυο Πόλεων. Στα πλαίσια του Προγράμματος διοργανώθηκαν 
6 διεθνείς εκδηλώσεις. 


