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CIAK: Φώτα, κάμερες, δράση!
Πραγματοποίηση Ενημερωτικής Εκδήλωσης (Infoday) στην Κέρκυρα
13 Φεβρουαρίου 2019, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 η ενημερωτική
εκδήλωση (Info Day) στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου CIAK (“Common Initiatives to AcKnowledge and
valorize tourism potential of the programme area through cinema”). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης,
παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις που υλοποιούνται, με έμφαση στην Πρόσκληση ΜνήμηΕλλάδα/Ιταλία που στοχεύει στην χρηματοδότηση 10 ταινιών μικρού μήκος, στο προγραμματιζόμενο,
διάρκειας τριών εβδομάδων, σεμινάριο συγγραφής σεναρίου και στο επικείμενο Φεστιβάλ animation που
θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Κέρκυρας.
Οι πάνω από 120 συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα, πέραν της παραπάνω παρουσίασης, να κάνουν
ερωτήσεις που αφορούσαν στις παραπάνω δράσεις, αλλά και να αλληλεπιδράσουν με τον διεθνούς
φήμης, βραβευμένο σκηνοθέτη Αλέξανδρο Αβρανά, ο οποίος μίλησε για την σύγχρονη πραγματικότητα
στον χώρο της σκηνοθεσίας υπό το πρίσμα των νέων σκηνοθετών και παρείχε το βήμα για έναν ιδιαίτερα
εποικοδομητικό διάλογο.
Το πρόγραμμα CIAK το οποίο χρηατοδοτείται με ποσό της τάξης των 900.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα
Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020 στοχεύει στην ενίσχυση της διασύνδεσης του
οπτικοακουστικού τομέα με τις ελληνικές περιφέρειες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό (Ιονίων Νήσων,
Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου), μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις που θα απευθύνονται σε
επαγγελματίες του χώρου, χρηματοδότηση παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και οργανωμένες
δράσεις προβολής (φεστιβάλ) ανά περιφέρεια. Η ενίσχυση αυτή, βάσει των αντικειμενικών στόχων του
έργου θα έχει επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, στην απασχόληση, αλλά και στον τουρισμό.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο πρόγραμμα CIAK διά του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας,
έχοντας αναλάβει ως βασική αρμοδιότητα τη διοργάνωση των εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες θα
υλοποιηθούν εντός του 2019. Οι υπόλοιποι εταίροι από την Ελλάδα είναι οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων,
Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, ενώ από την Ιταλία προέρχεται ο επικεφαλής εταίρος του έργου Foundation
Apulia Film Commission.
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Το Πρόγραμμα Interreg VA Greece-Italy είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να
βοηθήσει τα δημόσια ιδρύματα και τους τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις
και να δημιουργήσουν νέα πολιτική, προϊόντα και υπηρεσίες με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των πολιτών
της ζωής. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε διάφορους τομείς, όπως η μπλε ανάπτυξη, ο
τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροτική βιομηχανία τροφίμων και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το
πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας στοχεύει στην επίτευξη μέγιστης απόδοσης από 123 εκατομμύρια ευρώ που
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από τα 2 κράτη μέλη
κατά 15% μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.

