TANGRAM - Transnational pArks aNd Gardens
Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace
Project Opening Conference
ΠΡΟΚΛΗΗ
Η Αμαπςσνιακή Δσβξίαπ Α.Δ. ραπ ποξρκαλεί ρςξ Οpening Conference ςξσ έογξσ
“TANGRAM”, πξσ θα λάβει μέοξπ ρςη Φαλκίδα, ςημ Παοαρκεσή 30 Ιξσλίξσ 2021 και ώοα
12:00 (EEST).
Η εκδήλωρη θα ποαγμαςξπξιηθεί σβοιδικά με ςη τσρική παοξσρία πεοιξοιρμέμξσ αοιθμξύ
ρσμμεςευόμςωμ, εμώ θα σπάουει δσμαςόςηςα διαδικςσακήπ

ρσμμεςξυήπ μέρω ςηπ

πλαςτόομαπ ZOOM. Παοάλληλα, η εκδήλωρη θα μεςαδξθεί ρε live streaming μέρω youtube.
Σξ έογξ “TANGRAM” εμςάρρεςαι ρςξμ Άνξμα Ποξςεοαιόςηςαπ 2 (Βιώριμη Πεοιτέοεια) –
Διδικόπ ςόυξπ 2.1 (Ποξώθηρη ςηπ Βιώριμηπ Ανιξπξίηρηπ και ςηπ Διατύλανηπ ςηπ Υσρικήπ
και Πξλιςιρςικήπ Κληοξμξμιάπ ωπ Αμαπςσνιακώμ Πεοιξσριακώμ ςξιυείωμ ρςημ Πεοιξυή ςηπ
Αδοιαςικήπ - Ιξμίξσ) ρςξ πλαίριξ ςηπ 2ηπ ποόρκληρηπ έογωμ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Διακοαςικήπ
σμεογαρίαπ Interreg ADRION 2014-2020. Ο κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Interreg
ADRION 2014-2020

είμαι μα λειςξσογήρει ωπ ξδηγόπ πξλιςικήπ και καιμξςξμίαπ για ςη

διακσβέομηρη, ποξωθώμςαπ ςημ Δσοωπαϊκή ξλξκλήοωρη μεςανύ ςωμ κοαςώμ εςαίοωμ,
ανιξπξιώμςαπ ςξσπ πλξύριξσπ τσρικξύπ, πξλιςιρςικξύπ και αμθοώπιμξσπ πόοξσπ, καθώπ και,
εμιρυύξμςαπ ςημ ξικξμξμική, κξιμωμική και εδατική ρσμξυή ρςημ πεοιξυή ςηπ Αδοιαςικήπ και
ςξσ Ιξμίξσ.
κξπόπ ςηπ εκδήλωρηπ είμαι η εμημέοωρη ρυεςικά με ςηπ δοάρειπ και ςξσπ ρςόυξσπ πξσ
επιθσμξύμ μα πεςύυξσμ ξι Δςαίοξι ςξσ έογξσ “TANGRAM”. Σξ έογξ επιδιώκει μα
δημιξσογήρει ςξ βέλςιρςξ πλαίριξ για ςξμ ρσμςξμιρμό ςωμ ρυεςικώμ εμεογειώμ και μα
σπξρςηοίνει ςημ αμάπςσνη διακοαςικώμ ρσμεογειώμ για ςη ρςήοινη και ποξώθηρη εμόπ
μξμςέλξσ αειτόοξσ ςξσοιρμξύ μέρω ςηπ ανιξπξίηρηπ και ςηπ ποξώθηρηπ ςωμ πάοκωμ και

κήπωμ πξσ ρσμδέξμςαι με ςξσπ ρημαμςικόςεοξσπ πξλιςιρςικξύπ και τσρικξύπ πόοξσπ ςωμ
ρσμμεςευξσρώμ πεοιξυώμ.
Ημεοξμημία: Παοαρκεσή, 30 Ιξσλίξσ 2021
Ώοα: 12:00– 15:30 (EEST)
Γλώρρα: Η Δκδήλωρη θα διεναυθεί ρςημ αγγλική γλώρρα – επίρημη γλώρρα ςξσ
Ποξγοάμμαςξπ.
Σσμμεςξυή
 Σσμμεςξυή με τσρική παοξσρία – Αίθξσρα σμεδοιάρεωμ Πεοιτεοειακξύ
σμβξσλίξσ, Λεωτ. Φαϊμά 93, Φαλκίδα 341 00
Καθώπ λόγω Covid-19 o μέγιρςόπ αοιθμόπ ρσμμεςευόμςωμ αμέουεςαι ρςξσπ 25, θα ραπ
παοακαλξύραμε μα ρσμπληοώρεςε ςη τόομα « Δκδήλωρηπ Δμδιατέοξμςξπ» ακξλξσθώμςαπ
ςξμ ρύμδερμξ πξσ παοαςίθεςαι και μα μαπ εμημεοώρεςε για ςξ ςοόπξ ρσμμεςξυήπ ραπ –
τσρική παοξσρία ή διαδικςσακή.
Υόομα Δκδήλωρηπ Δμδιατέοξμςξπ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAP0hpGrJD4bREL9rhLcfkwGaahI4UK6Q71RtjJAeLq9QDQ/viewform
 Σσμμεςξυή διαδικςσακά μέρω ΖΟΟΜ, η εκδήλωρη/εμημέοωρη είμαι δωοεάμ και
διαθέριμη για όλξσπ.
Zoom link: https://zoom.us/meeting/register/tJ0kduurqDkvGdfdeMcnkZdDSCsVP1K62gYS
 Διαδικςσακή παοακξλξύθηρη
Youtube live streaming: https://youtu.be/SmRJzFrGf04

*Παοακαλώ υοηριμξπξιήρςε ςξμ ρύμδερμξ (Zoom link) για μα μπξοέρεςε μα ρσμδεθείςε και
μα παοακξλξσθήρεςε ςημ εκδήλωρη. Θα θέλαμε μα ραπ εμημεοώρξσμε πωπ θα σπάονει

ξλιγόλεπςη διαδικςσακή διαδικαρία εγγοατήπ μέρω ςηπ εταομξγήπ ZOOM για ασςό θα ραπ
παοακαλξύραμε μα ρσμδεθείςε λίγα λεπςά ποιμ ςημ έμαονη.
Διξογαμωςήπ: Αμαπςσνιακή Δσβξίαπ Α.Δ
Σσμςξμιρμόπ και ςευμική σπξρςήοινη: TREK Development A.E. ε πεοίπςωρη πξσ
υοειάζερςε πεοαιςέοω πληοξτξοίεπ ή αμςιμεςωπίζεςε ποξβλήμαςα ρύμδερηπ παοακαλώ
επικξιμωμήρςε με ςημ Όλγα Γαϊςάμη ρςξ email: olga@trek-development.eu
Project Facebook Page: https://www.facebook.com/TangramAdrion
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LP – Municipality of Monza

Δnd of the Conference

Hosted by:
Development Agency of Evia SA, PP06

Supported by:
Municipality of Monza, Lead Partner

Σξ εςαιοικό ρυήμα ςξσ έογξσ TANGRAM απαοςίζεςαι από ςξσπ ακόλξσθξσπ τξοείπ:


Δήμξπ Monza (Ιςαλία) – ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΔΣΑΙΡΟ



DELTA 2000 – Πεοιτεοειακή Αμαπςσνιακή ύμποανη (Ιςαλία)



Οογαμιρμόπ Πεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ Nova Gorica (λξβεμία)



Οογαμιρμόπ Ποξώθηρηπ Σξσοιρμξύ Bohinj (λξβεμία)



Argonauta - Έμωρη για ςη Υύρη και ςη Διαςήοηρη ςξσ Πεοιβάλλξμςξπ και ςημ Αειτόοξ
Αμάπςσνη (Κοξαςία)



Αμαπςσνιακή Δσβξίαπ Α.Δ. (Δλλάδα)



Proaktiv – Οογαμιρμόπ Κξιμωμίαπ Πξλιςώμ (εοβία)



Πεοιτεοειακόπ Οογαμιρμόπ για ςημ Κξιμωμικξξικξμξμική Αμάπςσνη Banat (εοβία)



Οογαμιρμόπ Σξσοιρμξύ Banja Luka (Βξρμία-Δοζεγξβίμη)



Παμεπιρςήμιξ Ασλώμαπ “Ismail Qemali” (Αλβαμία)



Κξιμξποανία Βαριλικξύ Παλαςιξύ και Πάοκξσ ςηπ Monza (Ιςαλία) - σμδεδεμέμξπ εςαίοξπ.

