
Διαφυλάττοντας και 
μετασχηματίζοντας 
Ευρωπαϊκές Ιστορικές 
Αστικές Περιοχές μέσω 
της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; 

Επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα; Επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας και ακολουθήστε μας στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

www.hubin-project.eu

Twitter: @EUHUBIN

Facebook: @EUHUBIN

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020»

http://www.hubin-project.eu
http://twitter.com/euhubin
http://facebook.com/euhubin


ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ  
ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ; 
Οι οκτώ Ευρωπαϊκές πιλοτικές πόλεις εργάζονται 
σε μια συγκεκριμένη ιστορική περιοχή που έχουν 
ήδη αναγνωρίσει, προκειμένου να την μετατρέψουν 
σε «Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας». 
Αναπτύσσουν μαζί νέα επιχειρηματικά μοντέλα και 
καινοτόμες λύσεις, που συνδυάζουν τη βιωσιμότητα 
και την πολιτιστική κληρονομιά. Οι αρχές της κυκλικής 
οικονομίας και της οικονομίας κοινής χρήσης (ή 
οικονομίας διαμοιρασμού) βρίσκονται στο επίκεντρο 
του έργου και οι πόλεις-εταίροι θα αναπτύξουν σχέδια 
δράσης για τις ΙΑΠ τους με βάση τις ανάγκες και αξίες 
της τοπικής κοινότητας. Χρησιμοποιώντας μεθόδους 
εμπλοκής της κοινότητας, καινοτόμα εργαλεία, και 
αναπτύσσοντας εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης, 
καθώς και προγράμματα επιτάχυνσης για νεοφυείς 
επιχειρήσεις, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι τοπικοί 
ενδιαφερόμενοι και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να 
συμβάλουν στην αναγέννηση των ΙΑΠ τους.

Οι κόμβοι καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που θα 
αναπτυχθούν στις ΙΑΠ των πόλεων-εταίρων, στη συνέχεια 
θα επεκταθούν σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ΙΑΠ σε πόλεις 
που ακολουθούν το έργο.

ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ;

Μέσα από το HUB-IN, φιλοδοξούμε να μετασχηματίσουμε 
και να αναγεννήσουμε τις Ιστορικές Αστικές Περιοχές 
(ΙΑΠ), διατηρώντας παράλληλα την μοναδικότητά τους, 
την πολιτιστική και κοινωνική τους ταυτότητα, αλλά και το 
περιβάλλον. 

Με άλλα λόγια:

Να αντιστρέψουμε τις τάσεις εγκατάλειψης και 
παραμέλησης της ιστορικής κληρονομιάς 

Να δημιουργήσουμε νέες, βιώσιμες ευκαιρίες για 
τοπικές παραδοσιακές επιχειρήσεις 

Να αναπτύξουμε νέες, δημιουργικές δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας

Επιδιώκουμε να πυροδοτήσουμε νέες ιδέες και λύσεις, 
συνδυάζοντας την παράδοση με την  καινοτομία. Για να 
γίνει αυτό, θα εμπλέξουμε τις τοπικές κοινότητες και θα 
ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ τοπικών επιχειρηματιών. 
Θα δράσουμε τοπικά, αλλά θα διαδόσουμε τις καινοτόμες 
πρακτικές μας παγκοσμίως, μεταξύ των ΙΑΠ σε ολόκληρη 
την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

ΠΟΥ ΔΡΟΥΜΕ;
Δρούμε σε ένα ευρύ φάσμα ΙΑΠ κατά μήκος της 
Ευρώπης, με διαφορετικά χαρακτηριστικά:

Ολόκληρο ή μέρος της ιστορικής  
περιοχής ή των αστικών κέντρων: 

Μια σειρά χρήσεων που υποστηρίζουν τις ευρύτερες 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές ανάγκες 
της πόλης, της περιφέρειας ή/και της επαρχίας

Αρκετές γενεές κτιρίων και μνημείων 
αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, που 
έχουν διατηρήσει κατά πολύ την αρχιτεκτονική και 
πολιτιστική τους αυθεντικότητα και ακεραιότητα 

Iστορικές περιοχές που βρίσκονται  
εκτός της πόλης ή του αστικού κέντρου: 

Περιοχές που αντικατοπτρίζουν μια συγκεκριμένη 
χρήση γης, π.χ. ιστορικά βιομηχανικά κτίρια, όπου 
τα κτίρια διατηρούν την αξία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς τους

Γειτονιές πολλαπλής χρήσης ή περιοχές που βρίσκονται 
πέρα   από το αστικό κέντρο αλλά εμφανίζουν πολλά 
κοινά χαρακτηριστικά με τα ιστορικά και αστικά κέντρα

Ιστορικές περιοχές που εστιάζουν  
στις ευρύτερες αξίες της πόλης,  
οι οποίες με την σειρά τους καθορίζουν  
την ταυτότητα και τον χαρακτήρα της πόλης, 
της περιοχής ή του τόπου:

Ιστορικές περιοχές εντός και εκτός των αστικών 
κέντρων που περιγράφονται πιο πάνω, όπου οι 
στρατηγικές διατήρησης και αναγέννησης της 
κληρονομιάς βασίζονται κυρίως στις αξίες της πόλης

Περιοχές ή εκτενείς τοποθεσίες όπου τα φυσικά 
στοιχεία ενδέχεται να έχουν χαθεί με την πάροδο 
του χρόνου, εντούτοις ενσωματώνουν αξίες που 
βρίσκονται στην καρδιά της ιστορικής, πολιτιστικής, 
κοινωνικής ή οικονομικής ταυτότητας των πόλεων.

*HUB-IN σημαίνει Hubs of Innovation and Entrepreneurship
for the Transformation of Historic Urban Areas (Στα Ελληνικά:
Κόμβοι Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για τον Μετασχηματισμό
Ιστορικών Αστικών Περιοχών). Είμαστε ένα έργο που χρηματοδοτείται
από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; 

Πολιτιστικές και 
δημιουργικές 
βιομηχανίες

Ανθεκτικά και 
ανθρωποκεντρικά 

μέρη

Νέοι τρόποι 
ζωής

Είμαστε το HUB-IN, μία φιλόδοξη κοινοπραξία 
οκτώ ευρωπαϊκών πόλεων - Μπέλφαστ, Μπρασόβ, 
Γένοβα, Ανγκούλεμ, Λισαβόνα, Λευκωσία, Σλοβένσκα 
Μπίστρισκα και Ουτρέχτη - που απαρτίζεται 
από ένα εύρος διεθνών οργανισμών, δικτύων 
και πανεπιστημίων, οι οποίοι συνδέονται για τη 
δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας, το οποίο θα εκτείνεται σε όλη 
την Ευρώπη.

Μαζί, θα αναλάβουμε δράσεις συν-δημιουργίας 
και συν-σχεδιασμού σε τρία κύρια πεδία:


