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Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος CI-NOVATEC - Customer Intelligence for inNOVAtive 
Tourism Ecosystems, που συγχρηματοδοτείται με 867.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Interreg V-A 
Greece-Italy 2014-2020, θα πραγματοποιηθεί στις 5-6 Ιουλίου στην Πάτρα (Ξενοδοχείο Αστήρ).  
 
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ο επικεφαλής εταίρος του προγράμματος σε συνεργασία 
με δύο έλληνες εταίρους, το Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και την Περιφέρεια Ηπείρου, και δύο ιταλούς εταίρους την 
Περιφέρεια Απουλίας – Τμήμα Οικονομίας Πολιτισμού, Τουρισμού και Εδάφους και το 
Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι. Συνεργαζόμενοι εταίροι είναι το Επιμελητήριο Αχαΐας 
και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπρίντιζι.  

Το πρόγραμμα CI-NOVATEC, που χρηματοδοτήθηκε υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 1 – 
Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, με ένα προϋπολογισμό περίπου 867 χιλιάδες ευρώ, εστιάζει 
στα Τοπικά Δίκτυα Τουρισμού (LTCs), τα οποία αποτελούνται από γεωγραφικά συγκεντρωμένες 
ΜμΕ που παρέχουν υπηρεσίες στον ίδιο πελάτη, π.χ. στον αφιχθέντα επισκέπτη και μπορεί ν’ 
ανήκουν σε διάφορους κλάδους της αγοράς π.χ. Τουρισμός, Δημιουργική Βιομηχανία, 
Αγροδιατροφή, Εμπόριο, Αναψυχή και Μεταφορές.  

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και ενός 
συστήματος διαχείρισης δεδομένων, όπου με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ συλλέγονται δεδομένα 
από τους επισκέπτες και με την εφαρμογή Ανάλυση Big Data, αυτά αναλύονται  και 
κατηγοριοποιούνται. 
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Interreg V-A Greece-Italy Programme is an European Territorial Cooperation Programme that aims to help public 
institutions and local stakeholders to develop cross-border projects and pilot actions and to create new policy, products 
and services, with the final goal to improve the citizens’ quality of life. Strategically, the programme will enhance 
innovation in a number of fields such as blue growth, tourism and culture, agro food and cultural and creative 
industries. Interreg V-A Greece-Italy Programme aims to get maximum return from EUR 123 million financed per 85% 
by European Regional Development Fund (ERDF) and per 15% by the 2 member states through a national co-
financing. 


