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Άρτα
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Το Έργο εν περιλήψει…
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Project in a Nutshell
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1 Έργο στον Άξονα 2-

Ενίσχυση της τοπικής 
Οικονομίας, ενθάρρυνση 
φυσικής κληρονομιάς

2 Έλληνες εταίροι

(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Σχολή 
Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας 
στην Άρτα και Γαλακτοκομική 
Σχολή Ιωαννίνων) & 

2 Αλβανοί εταίροι (ARGJIRO, 

University “Eqrem Çabej” 
Gjirokastër)

4 Συμμετέχοντες 

φορείς

Ειδικός Στόχος 2.1
– Διατήρηση των 
πολιτιστικών και φυσικών 
πόρων για την τουριστική 
ανάπτυξη στη διασυνοριακή 
περιοχή

1.000 επιπλέον 

επισκέψεις (αύξηση της 
επισκεψιμότητας στην 
περιοχή)

Ανάπτυξη κουλτούρας  
διατροφής με βάση το τυρί

191.587,96277.407,53

33.809,64 €48.954,27 €

ΕΤΠΑ IPA

Εθνικοί Πόροι
Ελλάδα

Εθνικοί Πόροι
Αλβανία

551.759,40 €
Προϋπολογισμός



Πακέτα Εργασίας
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Διαχείριση &
Συντονισμός

 Διάγνωση – αποτύπωση 
στοιχείων που 
συνθέτουν την 
πολιτιστική κληρονομιά 
της διασυνοριακής 
περιοχής

 Καταγραφή παραγωγών 
τυριού και προϊόντων

 Χαρτογράφηση – GIS 
Mapping 

Διάχυση & Προβολή

Ο “δρόμος 
του τυριού”

Εκπαιδευτικό υλικό

Πραγματοποίηση 

Workshops σε θέματα 

Αγροτουρισμού Marketing, 
Αξιοποίησης του Δρόμου του 
τυριού 

Ανάπτυξη
δεξιοτήτων

 Διοργάνωση πιλοτικών εκδρομών στο δρόμο του τυριού με τη 
συμμετοχή δημοσιογράφων και άλλων πολλαπλασιαστών 
πληροφόρησης και από τις δύο χώρες

 Δημιουργία Βιβλίου Μαγειρικής με βασικό υλικό του τοπικό τυρί 
(e-Cheese Book)

 Δημιουργία δικτύου φορέων/ επιχειρήσεων του δρόμου του 
τυριού (Network)

Καινοτόμες
δράσεις



Βασικοί στόχοι CheeseCulT

 Προσδιορισμός/ χαρτογράφηση του δρόμου του

τυριού στη διασυνοριακή περιοχή

 Ενίσχυση γαστρονομικής καινοτομίας ως εργαλείου για την

προώθηση του τουρισμού: προβολή συγκεκριμένων αγροτικών

προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή (επιλογή τυπικών προϊόντων

και ιδιαίτερα τοπικών τύπων τυριών, δοκιμές γευσιγνωσίας, ανάπτυξη

κοινού περιφερειακού μενού και συνταγών

 Αύξηση της ελκυστικότητας/ επισκεψιμότητας της περιοχής

 Αύξηση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος για τα τοπικά τυροκομικά

προϊόντα

 Διαμόρφωση των διαδρομών σε ένα κοινό περιφερειακό φυσικό,

ιστορικό και πολιτιστικό δυναμικό

 Δημιουργία δύο εκθεσιακών κέντρων τυριού σε Ιωάννινα &

Αργυρόκαστρο
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Αναμενόμενα 

αποτελέσματα
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Προστασία της τοπικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς και τοπικής παραγωγής (με 
έμφαση στα τοπικά τυροκομικά προϊόντα)

Ενίσχυση του τουριστικού κλάδου στην περιοχή 
αναφοράς (Αύξηση επισκεψιμότητας/ αριθμού 
διανυκτερεύσεων)

Ενίσχυση των τοπικών παραγωγών και των 
επιχειρήσεων (ειδικά στον τομέα παραγωγής 
τυροκομικών προϊόντων, τουριστικών ΜΜΕ)

Δημιουργία Brand: Ο δρόμος του τυριού 

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας τοπικών 
παραγωγών/ τουριστικών / πολιτιστικών φορέων 
για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας



Ο "δρόμος του τυριού" ως καινοτόμος 
κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς 
για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη 

διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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