
 
 

INCIRCLE 

(11/2019 – 6/2022) 

Στόχος: Η υποστήριξη των νησιώτικων και αραιοκατοικημένων περιοχών της Μεσογείου, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις που 
απορρέουν από τις τουριστικές δραστηριότητες, προωθώντας την εφαρμογή των αρχών 
της κυκλικής οικονομίας στον τομέα του τουρισμού. 

Η OTEAcademy ως επίσημος συνεργάτης της «CIVINET CY-EL Secretariat AMKE», η οποία 
ανήκει στο εταιρικό σχήμα του έργου, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο INCIRCLE του 
προγράμματος Interreg MED, στόχος του οποίου είναι να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την 
ελκυστικότητα των αραιοκατοικημένων περιοχών της Μεσογείου μέσω του Κυκλικού 
Τουρισμού, διατηρώντας την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων και 
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των τουριστών.  

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:  

o Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας Γνώσης του INCIRCLE, με στόχο τη συλλογή και 
ανταλλαγή υπάρχουσας γνώσης και λύσεων, για την υποστήριξη της ανάπτυξης 
πολιτικών και πρακτικών κυκλικής οικονομίας στον τομέα του τουρισμού.  

o Ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης, παρακολούθησης και συγκριτικής 
αξιολόγησης της προόδου που σημειώνουν οι τουριστικοί προορισμοί όσον αφορά τα 
επίπεδα κυκλικότητας τους. 

o Πιλοτικές δράσεις σε 5 πόλεις (Πάλμα, Χιμάρα, Γκόζο, Λάρνακα, Ρέθυμνο), οι οποίες 
εστιάζουν σε διαφορετικές λύσεις κυκλικής οικονομίας και στα αποτελέσματά τους. 

o Ανάπτυξη 5 Περιφερειακών/ Εθνικών Στρατηγικών, οι οποίες στοχεύουν στη 
μετάβαση προς ένα κυκλικό μοντέλο τουρισμού σε περιφερειακό/ εθνικό επίπεδο. 

o 6 πρόσθετες περιφερειακές ενότητες της Μεσογείου, οι οποίες θα αναπτύξουν 
στρατηγικές Κυκλικού Τουρισμού με βάση την μεθοδολογία του INCIRCLE. 
 

Η OTEAcademy, ως επίσημος συνεργάτης της «CIVINET CY-EL Secretariat AMKE», συμμετέχει 
στον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής, με στόχο 
την ενημέρωση – εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων πολιτών και φορέων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκών επίπεδο, τόσο για τις προσδοκίες και τους στόχους του έργου όσο και για τη 
δυνατότητα τους να επιφέρουν την αλλαγή και να συνδράμουν ενεργά στην προσπάθεια για 
ένα πιο κυκλικό τουρισμό.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του 
Προγράμματος Interreg MED, έχει συνολική διάρκεια 32 μήνες (11/2019 – 6/2022), ενώ 
υλοποιείται από ένα εταιρικό σχήμα 14 φορέων οι οποίοι προέρχονται από 6 διαφορετικές 
χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Αλβανία, Κύπρος, Μάλτα). 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο βρίσκονται στο παρακάτω site: 

https://incircle.interreg-med.eu/  


