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6.a.i.4. …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



Παρακαλούμε με την αποστολή της αίτησης

να επισυνάψετε το     ΛΟΓΟΤΥΠΟ     σας

σε μορφή γραφιστικού αρχείου

 ή σε αρχείο φωτογραφίας υψηλής ανάλυσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο  Μητρώο  Πολιτιστικών  Φορέων/Συλλόγων  μπορούν  να  εγγραφούν  όλοι  οι  μη

κερδοσκοπικοί φορείς που  έχουν έδρα στον Καλλικρατικό Δήμο Ορεστιάδας και αναπτύσσουν

πολιτιστική  δραστηριότητα  τόσο  στον  Ελλαδικό  χώρο  όσο  και  διεθνώς,  παρέχοντας  τις

απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτότητα και τις δράσεις τους.

Στόχος μας είναι το Μητρώο αυτό  να μετατραπεί σε ένα -από κοινού- σημείο επαφής της

Δ.Η.Κ.Ε.Π.Α.Ο.  ως  θεματοφύλακας  της  πολιτιστικής  ανάπτυξης  με  τους  πολιτιστικούς

Φορείς/Συλλόγους. Παράλληλα, εκτιμούμε ότι έτσι  θα συμβάλουμε  στη χαρτογράφηση της

πολιτιστικής δραστηριότητας των Πολιτιστικών Φορέων/Συλλόγων τόσο στην Ελλάδα αλλά και

Διεθνώς και θα συμβάλλουμε στη δικτύωση μεταξύ τους καθώς και στη διαμόρφωση πλαισίου

καταγραφής σημαντικών στοιχείων που αντικειμενικό σκοπό έχουν την τουριστική προβολή και

ανάπτυξη  με παρανομαστή την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μας.

.

- Η εγγραφή στο Μητρώο ουδεμία σχέση έχει με τυχόν επιχορήγηση του φορέα -


