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Η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων
έργων και επενδύσεων, είναι ένα πολύ
σημαντικό πρόβλημα της διαχείρισης

πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολλοί
πολιτισμικοί οργανισμοί

αντιμετωπίζουν  δυσκολίες ακόμα και
στην κάλυψη των βασικών δαπανών

συντήρησης των έργων τους. Πρόκειται
για ένα πολύ μεγάλης σημασίας θέμα

για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπου η πρόσφατη οικονομική

αναταραχή έθεσε την πολιτιστική
κληρονομιά χαμηλά στη λίστα

προτεραιοτήτων.
Σύμφωνα με την έκτη αναφορά της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
οικονομική, κοινωνική και χωρική

συνοχή, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη
έμφαση στην αειφορικότητα, ως έναν
σαφή στόχο της πολιτικής συνοχής.

Αυτή η μετατόπιση στην πολιτική
συνοχής, αντικατοπτρίζεται επίσης

στην αυξανόμενη εστίαση στην
αειφορική ανάπτυξη, στο πλαίσιο της

στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
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ΣΤΟΧΟΙ

Ο κύριος στόχος του έργου KEEP ON
είναι η βελτίωση των δημόσιων

πολιτικών για τον τομέα της πολιτιστικής
κληρονομιάς, υπό την έννοια της

ολοκλήρωσης έργων υψηλής ποιότητας
που επιτρέπουν τη βιωσιμότητα των
αποτελεσμάτων με εύλογη δημόσια
χρηματοδότηση και μακροχρόνιο

αντίκτυπο στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Τόσο οι δημόσιοι οργανισμοί όσο και οι

φορείς και τα ιδρύματα πολιτισμού,
πρέπει να σχεδιάζουν για την

αειφορικότητα, πολύ πριν την έναρξη
των σχετικών έργων.

 
Συνολικά θα βελτιωθούν μέσω της

διαπεριφερειακής διαδικασίας μάθησης 6
εργαλεία πολιτικής (3 προγράμματα
διαρθρωτικών ταμείων, 3 τοπικές/

περιφερειακές στρατηγικές). Το έργο
KEEP ON επιδιώκει να παράσχει
πολύτιμη συνδρομή σε όλα τα

ενδιαφερόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με ειδική εστίαση στην

επερχόμενη πολιτική συνοχής μετά το
2020.

Ινστιτούτο για την Οικονομική Ανάπτυξη

της Νομαρχίας Ουρένσε (INORDE) (ES)
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Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων
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Το έργο KEEP ON συγκεντρώνει εταίρους από χώρες

της Νότιας Ευρώπης που έχουν εξαιρετικά πλούσια

πολιτιστική κληρονομιά, και χώρες της Κεντρικής

Ευρώπης που έχουν μεγάλη εμπειρία στις πολιτικές

για τον πολιτισμό.
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