
FΑΜΕ Road



Βασικοί άξονες F.A.M.E.

• Food - Διατροφή

•Art - Τέχνη

•Movement - Κίνηση

• Energy - Ενέργεια

Το FAME ROAD είναι ένα από τα έργα 
που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 
κατά την πρώτη πρόσκληση του 
προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-
Ιταλία 2014-2020, με συνολικό 
προϋπολογισμό 2.501.940,28 €.

Πρόκειται για ένα διμερές πρόγραμμα 
διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική 
συμμετοχή των δύο κρατών μελών 
(Ιταλία και Ελλάδα).



Ελλάδα – Ιταλία: 
Μεσογειακό τοπίο
Η Ιταλία και η Ελλάδα ως περιοχές 
μοναδικού φυσικού κάλλους και 
πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, 
αποτελούν γνωστούς  τουριστικούς 
προορισμούς. 

Ωστόσο, αυτό το μοντέλο του τουρισμού 
είναι συνήθως μαζικό και εποχιακό, το 
οποίο, στο πέρασμα του χρόνου, τείνει 
να εξαντλεί τους τοπικούς πόρους, 
συμβάλλοντας ελάχιστα στην τοπική 
οικονομία και, γενικότερα, στην 
ανάπτυξη των περιοχών. 



Το μοντέλο του GreenRoad

Το μοντέλο βασίζεται σε τέσσερις 
πυλώνες, (F.A.M.E.), στους οποίους 
βασίζονται οι δράσεις του έργου: 
Διατροφή, Τέχνη, Κίνηση και Ενέργεια

Η εμπειρία του έργου υποδεικνύει ότι 
μόνο μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη 
FAME μπορεί να συμβάλλει στην 
αειφόρο ανάπτυξη και τον τουρισμό.



Περιοχές 
υλοποίησης 

του έργου 
Fame Road

(i) Hαγροτική περιοχή της Murgia, στην 
Απουλία της Ιταλίας

(i) Η περιοχή του Αιγίου, η οποία φιλοξενεί 
πολλούς τουρίστες το καλοκαίρι κάθε 
χρόνο, αλλά πολύ λιγότερους κατά τη 
χειμερινή περίοδο. Tα παλιά σφαγεία θα 
διαμορφωθούν σε έναν πολυχώρο
πολιτισμού (hub), ώστε να αποτελέσουν 
το σημείο διασύνδεσης της άνω πόλης 
με την παραλιακή ζώνη.



Αποτελέσματα

• Σχέδιο Διαχείρισης των Περιοχών-
στόχων

• Εμπορικό σήμα FAME ROAD 

• Διακρατικό Δίκτυο FAME Road 

• Πλατφόρμα FAME Road 

• Εκθεσιακοί χώροι FAME Road

• Υποδομές (παλιά Σφαγεία στο 
Αίγιο)



Αντίκτυπος του έργου

• Αύξηση της ικανότητας των ΜΜΕ να 
οργανωθούν και να διαχειριστούν 
σύνθετες και ολοκληρωμένες 
τουριστικές προσφορές, υπηρεσίες και 
προϊόντα που βασίζονται στην τοπική 
φυσική κληρονομιά

• Αύξηση της στρατηγικής συνεργασίας 
μεταξύ θεσμικών οργάνων και ΜΜΕ 
(και σε επίπεδο διασυνοριακό) για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών-
στόχων



Εταίροι 
του έργου 

Fame Road

• Δήμος της Gravina di Puglia (ITΑΛΙΑ)-
Επικεφαλής

• Δήμος της Grottaglie (ITΑΛΙΑ)

• Ερευνητική κοινοπραξία πανεπιστημίων 
της Απουλίας UNIVERSUS (ITΑΛΙΑ)

• Δήμος Αιγιαλείας (ΕΛΛΑΔΑ)

• ERFC (ΕΛΛΑΔΑ)


