
PROMO - YMC(H)AΑναμενόμενα Aποτελέσματα

Αναμενόμενα Οφέλη

1. Διατήρηση, προώθηση και ανάπτυξη αθλημάτων και αθλητικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα  τους στους νέους 
προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία για τα σχολεία και τους διεθνείς επισκέπτες
2. Καθιέρωση των πολιτιστικών αγαθών ως εκπαιδευτικού θεσμού και δια βίου μάθησης 
με βάση τα διεθνή πρότυπα
3. Αύξηση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών αγαθών για τους τοπικούς και διεθνείς 
επισκέπτες
4. Μεταφορά των αξιών της αλληλεγγύης, της ποικιλομορφίας, της συμμετοχής και της 
πολιτιστικής συνείδησης
5. Αύξηση της ποσότητας των νέων και των εκπαιδευτικών στην χρησιμοποίηση των 
αναδυόμενων υπηρεσιών που είναι πλήρως διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, 
αυξάνοντας την διεθνή προβολή
6. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών που θα ενισχύσουν την 
πολιτιστική ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα σε σχέση με τα 
παραδοσιακά παιχνίδια
7. Προσβασιμότητα πολιτισμικής κληρονομιάς
8. Υποστήριξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον 
πολιτιστικό τομέα και στον τομέα των νέων τεχνολογιών

1. Οδηγός βέλτιστων πρακτικών για την αειφόρο προώθηση της αθλητικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς
2. Ανάπτυξη ιστοσελίδας - μέσων κοινωνικής δικτύωσης – εφαρμογής φορητών 
συσκευών
3. Μικρές βελτιώσεις σε πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις 
4. Τροποποίηση ανοιχτών αθλητικών χώρων
5. Διασυνοριακές μετακινήσεις νέων (εκπαιδευτικές επισκέψεις)
6. Ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα σχολεία
7. Διαδραστικά παιχνίδια που χρησιμοποιούν συσκευές ανίχνευσης κίνησης
8. Σχεδιασμός εργαλείου πλατφόρμας εκμάθησης e-learning
9. Διοργάνωση Τουρνουά 
10. Ψηφιοποίηση αθλητικής κληρονομιάς
11. Ένταξη τουριστικών προορισμών

Στοιχεία επικοινωνίας:

www.promo-ymcha.eu

Facebook: PROMO-YMCHA, 
Twitter: PROMO - YMC(H)A - Greece - Bulgaria 2014-2020

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους 
των κρατών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας

 Interreg VA “Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020”
Τίτλος έργου:
 Προώθηση και ανάπτυξη νεανικής κινητικότητας-πολιτιστικής κληρονομιάς 
και αθλητικής αξιοποίησης
• Ακρωνύμιο έργου: PROMO - YMC(H)A
• ∆ιάρκεια έργου: 24 μήνες
• Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 
2014-2020
• Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία
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Η διασυνοριακή περιοχή φιλοξενεί πληθώρα 
πολιτιστικών, πόρων τόσο απτών όσο και άυλων, 
οι οποίοι πρέπει να προστατευθούν και να 
προωθηθούν. Έχουν καταρτίστει κατάλληλες 
νομικές πράξεις, εγκρίθηκαν και συμμορφώθηκαν 
με διάφορους διεθνείς κανονισμούς και συμβάσεις. 
Ωστόσο, η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
δεν σταματά εκεί. 

Σήμερα ενσωματώνει χωροταξικό σχεδιασμό, 
καταπολεμά το παράνομο εμπόριο αρχαιοτήτων, 
ενοποιεί χώρους, εμπλέκει τοπικές κοινωνίες και 
εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για 
την ορθολογική χρήση και προώθηση του. 

Το έργο PROMO - YMC (H) Α αντανακλά την 
από κοινού αναγνωρισμένη ανάγκη διατήρησης, 
προστασίας και προώθησης αθλητικών και 
αθλητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Αποτελεί σημαντική προσπάθεια για τη διατήρηση 
και την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
προκειμένου να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος 
καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους και να αυξηθεί 
η πολιτιστική συνείδηση και να προωθηθεί η 
συνεργασία μεταξύ των φορέων στη διασυνοριακή 
περιοχή της Ελλάδας - Βουλγαρίας.

Ο αθλητικός τουρισμός  είναι μια ειδική μορφή ποιοτικού τουρισμού που δίνει τη 
δυνατότητα της επένδυσης σε μια τεράστια υποψήφια αγορά,  ενώ ταυτόχρονα καταφέρνει 
να ανεβάσει την αξία στο τουριστικό προϊόν μέσω της ανάπτυξης, της διαφορετικότητας 
και της αναβάθμισης.

 Στην διασυνοριακή περιοχή, ο αθλητικός τουρισμός είναι κυρίως συνδεδεμένος με 
πολιτισμικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες για τα οποία το 
πρόγραμμα αυτό συνιστά μια σημαντική προσπάθεια για την διατήρηση και την ενίσχυση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή παρέμβασης , προκειμένου να επεκταθεί 
η τουριστική περίοδος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δυναμώνοντας την πολιτισμική 
συνείδηση και προωθώντας   την συνεργασία μεταξύ των φορέων  Ελλάδας- Βουλγαρίας. 

Το έργο θα συνεισφέρει σε μια βελτιωμένη προσέγγιση μεγιστοποίησης της υπάρχουσας 
χωρητικότητας. Οι νέες εγκαταστάσεις , η εμπειρία, οι καλές πρακτικές και η ισχυρή 
πολιτική δέσμευσης ανάμεσα στις συμμετέχουσες κοινότητες, ώστε να είναι ενεργά 
εμπλεκόμενες στον αθλητικό κόσμο, - ως μια από τις κύριες προτεραιότητες για τις 
τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς αρχές από την διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας 
και της Βουλγαρίας-  είναι η προώθηση και η διατήρηση της αθλητικής κληρονομιάς. 
Περισσότερα εργαλεία για καινοτόμα αθλητική εκπαίδευση θα εδραιωθεί με την δημιουργία 
μοντέρνων εγκαταστάσεων, τα οποία θα παρουσιάζουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
των  αθλημάτων αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των γειτονικών χωρών.

Θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για ανοιχτό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών 
και των κατοίκων της περιοχής προκειμένου να προωθηθούν και να προστατευτούν τα 
αθλήματα. Επιπροσθέτως, είναι θεμελιώδες να αναπτυχθούν νέες στρατηγικές όχι μόνο για 
να συμπεριλάβουν και να εκπαιδεύσουν τους νέους ανθρώπους, πολίτες όλων των ηλικιών, 
αθλητές ή όχι, αθλητικούς οργανισμούς και συλλόγους και άλλους τοπικούς παράγοντες, 
προκειμένου να προστατέψουν και να προωθήσουν την πολιτισμική κληρονομιά.

ΣΚΟΠΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Στόχοι

1. Κοινή καθοδήγηση για την αειφόρο προώθηση της αθλητικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς για τουριστικούς σκοπούς και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων
2. Ανοιχτός διάλογος μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού.
3. Συνεργασία με ένα ευρύτερο δίκτυο ενδιαφερομένων, μέσω δραστηριοτήτων 
διάδοσης, που συμπεριλαμβάνουν μετακίνηση νέων, προπονήσεις, διεθνείς και 
περιφερειακές εκδηλώσεις
4. Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών και αθλητικών εκδηλώσεων
5. Σχεδιασμός πλατφόρμας για την ιστορία των αθλημάτων, φεστιβάλ, τοπικές και  
διεθνείς εκδηλώσεις, και αθλητικούς συλλόγους στη περιοχή
6. Εκσυγχρονισμός μουσείων, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών πολυμέσων και ΤΠΕ
7. Ψηφιοποίηση εγγράφων και άλλου υλικού, συσχετισμένου με το παρελθόν, το παρόν 
και το μέλλον των αθλημάτων
8. Η ανάπτυξη συνεργατικών έργων (ανακαίνιση και ήπια κατασκευή) συνεισφέροντας  
στην προαγωγή των αθλημάτων
9. Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου μέσω μιας καλά στοχοθετημένης,  
κοινής εκστρατείας προώθησης και ανάπτυξης τουριστικών σημείων


