
Το HUB-IN 
ψάχνει για εσάς!

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να 
αναζωογονήσετε τις ιστορικές σας περιοχές

Είναι η πόλη σας πλούσια σε πολιτιστική κληρονομιά; Τότε είστε σε θέση 
να αξιοποιήσετε τα κτήρια, τις ιστορίες, τους ανθρώπους και τους χώρους 

σας για να καινοτομήσετε και να προωθήσετε την κοινωνική, οικονομική 
και περιβαλλοντική της αξία… Ελάτε μαζί μας, για να εξερευνήσουμε και 

να αναπτύξουμε τις λύσεις που χρειάζεστε!



Είμαστε το HUB-IN, μια φιλόδοξη 
κοινοπραξία οκτώ ευρωπαϊκών πόλεων 
– Ανγκουλέμ, Μπέλφαστ, Μπρασόβ, 
Γένοβα, Λισαβόνα, Λευκωσία, 
Σλοβένσκα Μπίστριτσα και Ουτρέχτη 
– που απαρτίζεται από ένα εύρος 
διεθνών οργανισμών, δικτύων και 
πανεπιστημίων, που συνδέονται για 
να δημιουργήσουν ένα πανευρωπαϊκό 
οικοσύστημα καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την 
αναγέννηση των Ιστορικών Αστικών 
Περιοχών μέσω της καινοτομίας 
και της επιχειρηματικότητας, 
διατηρώντας παράλληλα τη μοναδική 
πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα 
τους, καθώς και το περιβάλλον.

Επιθυμούμε να:

 → Μεγιστοποιήσουμε τη δυνατότητα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιστορικών 
Αστικών Περιοχών να δράσει ως καταλύτης 
αλλαγής και να αποφύγουμε τον κίνδυνο 
εγκατάλειψης και παραμέλησης της

 → Αναπτύξουμε νέες καινοτόμες και 
δημιουργικές δεξιότητες και θέσεις εργασίας

 → Δημιουργήσουμε νέες βιώσιμες ευκαιρίες 
για τοπικές παραδοσιακές επιχειρήσεις

 → Πυροδοτήσουμε νέες ιδέες και λύσεις 
αντιστοιχίζοντας την παράδοση με την 
καινοτομία

Για να το πετύχουμε, συνεργαζόμαστε με τις 
τοπικές κοινότητες και ενισχύουμε τις σχέσεις 
μεταξύ των ντόπιων επιχειρηματιών. Δρούμε 
τοπικά, αλλά σκοπεύουμε να μοιραστούμε 
τις καινοτόμες διαδικασίες μας παγκοσμίως, 
με πόλεις εντός και εκτός των Ευρωπαϊκών 
συνόρων.
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Αναφορικά 
με εμάς

Τι θα αποκομίσετε;

Είτε είστε Δήμος είτε οργανισμός ανάπτυξης που συνεργάζεται 
στενά με δήμους, η ένταξή σας στη Συμμαχία HUB-IN θα σας 
παρέχει πρόσβαση στα αποτελέσματα και τη γνώση από τη δράση 
του έργου. Συγκεκριμένα, θα επωφεληθείτε με τα ακόλουθα:

Συνεχώς εξελισσόμενη γνώση 
αναφορικά με την ενίσχυση της 
αναγέννησης, της καινοτομίας 
και της επιχειρηματικότητας στις 
ιστορικές αστικές περιοχές σας

Βελτίωση του διεθνούς σας 
προφίλ σε όλη την Ευρώπη και 
πέρα από αυτή, διαμέσου της 
συνεργασίας σας με το έργο και 
με τα δίκτυα πόλεων-συνεργατών 
μας, αλλά και της συνεισφοράς 
στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

Πιλοτική προσέγγιση για την 
αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς με σκοπό την 
εξασφάλιση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος σε σχέση με 
την προσέλκυση επενδυτών, 
επιχειρηματιών και ειδικευμένου 
προσωπικού

Ευκαιρίες δικτύωσης, εκμάθησης 
και συνεργασίας με άλλες πόλεις 
και ενδιαφερόμενα μέρη του 
έργου, για να ενισχύσετε και να 
εντατικοποιήσετε τη μεταφορά 
γνώσης



Τι ψάχνουμε;

Οι Ιστορικές Αστικές Περιοχές διαφέρουν σε μορφή και μέγεθος. 
Ορισμένες βρίσκονται σε αστικά κέντρα, άλλες σε κοινότητες 
ή συνοικίες με συγκεκριμένο ιστορικό χαρακτήρα, άλλες έχουν 
πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά, κι άλλες είναι πλούσιες σε 
πνευματικά στοιχεία, όπως είναι οι άνθρωποι, οι ιστορίες τους, οι 
πολιτιστικές τους δραστηριότητες κ.ά.

Προσκαλούμε λοιπόν, εκπροσώπους Ιστορικών Περιοχών να 
μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους στην προώθηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς διαμέσου της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητα. Καλούμε να συνεισφέρουν, αλλά και 
να μάθουν από την προσέγγιση που ακολουθεί το HUB-IN – 
ανεξαρτήτως του πού βρίσκονται στην προσπάθεια για την 
επίτευξη βιώσιμης αναγέννησης.

Το ευρύτερο δίκτυο πόλεων που φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε 
με αυτό τον τρόπο,αναμένεται ότι θα λειτουργήσει ως κοινότητα 
ενδιαφέροντος που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του HUB-IN και 
στη συνεχή ανάπτυξη μιας Συμμαχίας Κόμβων Καινοτομίας που 
θα βοηθήσει στην οικοδόμηση της κληρονομιάς του έργου.

Θα έχετε πρόσβαση σε:

Οδηγούς και ένα διαδραστικό 
εργαλείο για επιχειρηματικά 
και χρηματοοικονομικά 
μοντέλα που υποστηρίζουν την 
επιχειρηματική αναγέννηση 
και την καινοτομία

Πληροφορίας αναφορικά 
με τα συστατικά του 
οικοσυστήματος που 
χρειάζονται προκειμένου 
να επέλθουν και να 
υποστηριχθούν η καινοτομία 
και η επιχειρηματικότητα στις 
Ιστορικές Αστικές ΠεριοχέςΑτλας HUB-IN– ένας 

κατάλογος με καλές πρακτικές 
απ’ όλη την Ευρώπη, για 
προώθηση της πολιτιστικής 
κληρονομίας διαμέσου 
της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας

Νέα από οκτώ πόλεις 
καθώς δοκιμάζουν νέες 
προσεγγίσεις, αξιολογούν 
τον αντίκτυπό τους και 
καταρτίζουν σχέδια δράσης

Ευκαιρίες για συμμετοχή σε 
δραστηριότητες ανταλλαγής 
γνώσεων και  συνεργατικής 
μάθησης με ομότιμους από 
οκτώ πιλοτικές πόλεις, γύρω 
από θέματα και ζητήματα 
κοινού ενδιαφέροντος

Ακαδημία HUB-IN – ένα σύνολο 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 
καθοδήγησης και κατάρτισης 
ηγεσίας (διαδικτυακά σεμινάρια, 
εξειδικευμένα μαθήματα, 
καλοκαιρινό σχολείο, συνέδρια 
και θεματικά εργαστήρια), 
σχεδιασμένων με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της πόλης σας.



Ελάτε μαζί μας!

Ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο HUB-IN; Επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα hubin-project.eu/alliance για να εκφράσετε το 
ενδιαφέρον σας!

Ακολούθως, θα κληθείτε να παρακολουθήσετε ένα εισαγωγικό 
διαδικτυακό σεμινάριο προκειμένου να γνωρίσετε μερικούς από 
τους βασικούς εταίρους του έργου, να μάθετε περισσότερα 
για αυτό και να συμβάλετε στη διαμόρφωση του τρόπου με τον 
οποίο η Συμμαχία των πόλεων θα εμπλέκεται στο έργο.

Πλέον, θα μπορείτε να υποβάλετε επίσημα αίτηση για να 
συμμετάσχετε στο έργο και στη δημιουργία της Συμμαχίας ως 
«πρώιμος συνεργάτης».

ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ 
ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Επισκεφτείτε το hubin-project.eu κι ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Twitter: @EUHUBIN

Facebook: @EUHUBIN

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020»


