ΥΕΔΙΟ
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΥΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
1. Σπλνπηηθή πεξηγξαθή θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
1.1. Κύξηνο ηνπ έξγνπ (ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο)
1.2. Φνξέαο πινπνίεζεο (δηθαηνύρνο)
1.3. Φνξέαο ιεηηνπξγίαο
1.4. Τξόπνο επηινγήο αλαδόρνπ-εξγνιήπηεο (Εμεγήζηε αλ θαη ζε πνην βαζκό επσθειείηαη από ηε
ζηήξημε ν θαηαζθεπαζηήο σο εξγνιήπηεο ηεο ππνδνκήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν ζα
πινπνηεζεί από εμσηεξηθό αλάδνρν)
1.5. Πεξηγξαθή εξγαζηώλ
1.6. Χξήζε/ιεηηνπξγία ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ
2. Η είζνδνο ζην πξνηεηλόκελν πξνο ρξεκαηνδόηεζε έξγν πξνβιέπεηαη λα είλαη ειεύζεξε (δσξεάλ) γηα ην
θνηλό?
3. Σηελ πεξίπησζε κε ειεύζεξεο εηζόδνπ, ην ηίκεκα πνπ θαηαβάιιεηαη (ρξεκαηηθή ζπλεηζθνξά) ζε ηη ύςνο
αλέξρεηαη ζε ζρέζε κε ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο?
4. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνιηηηζκνύ ή δηαθύιαμεο ηεο θιεξνλνκηάο ρξεκαηνδνηνύληαη θαηά θύξην ιόγν από ηηο
εηζθνξέο ησλ επηζθεπηώλ/ρξεζηώλ ή κέζσ άιισλ εκπνξηθώλ δηεπζεηήζεσλ?
5. Σηελ πεξίπησζε ζπλ-ύπαξμεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ κε-νηθνλνκηθή,
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είηε βνεζεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
(πρ ελνηθίαζε ρώξσλ γηα πεξηνδηθέο εθζέζεηο θιπ) είηε
δξαζηεξηνηήησλ δηεπθόιπλζεο επηζθεπηώλ (πρ θαθεηέξηα, πσιεηήξηα θιπ) παξαζέζηε ζηνηρεία πνπ λα
ηεθκεξηώλνπλ ην εύξνο απηώλ ησλ ππεξεζηώλ (όζνλ αθνξά ζηε θνηλή ρξήζε πόξσλ ηεο θύξηαο
ππνδνκήο) θαζώο θαη ην ύςνο εζόδσλ (ζε ζρέζε κε ηα έζνδα ηεο θύξηαο ππνδνκήο/κε νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο)
6. Σε πεξίπησζε πνπ ην πξνηεηλόκελν έξγν πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ζε ρώξνπο πνπ επηηεινύλ
βνεζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο κνπζεηαθήο/ πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο, εθηηκήζηε αλ νη αλσηέξσ βνεζεηηθέο
2
δξαζηεξηόηεηεο ππεξβαίλνπλ ή όρη πνζνζηό 20% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο ηνπ ρώξνπ.
7. Αλαθέξαηε κε πνηόλ ηξόπν ζα γίλεηαη ε δηαρείξηζε θαη ε παξαθνινύζεζε ησλ βνεζεηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ.
8. Αλαθεξζείηε ιεπηνκεξώο ζηελ αθξηβή ζέζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ θαη ζηηο απνζηάζεηο από ζηαζκνύο
δηεζλώλ ζπγθνηλσληαθώλ δηθηύσλ (αεξνδξόκηα, ιηκάληα, ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα), θαζώο θαη ζηηο
απνζηάζεηο από ηα ζύλνξα θαη ηηο θπξηόηεξεο πόιεηο.
9. Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ θαη κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη παξέθθιηζε ησλ
ηνπξηζηηθώλ ξνώλ από άιια θξάηε κέιε, εηδηθά κε ζθνπό ηελ επίζθεςε ηεο ππνδνκήο (θαηόπηλ πρ θαη
κέζσ δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ή/θαη ζπκκεηνρήο ζε μελόγισζζα δηαδηθηπαθά δίθηπα, θιπ); Παξαζέζηε
ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ επηζθεςηκόηεηα ηνπ ρώξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο έηνπο. Εμεηάζηε αλ ε
επηινγή ηεο πεξηθέξεηαο σο ηαμηδησηηθνύ πξννξηζκνύ είλαη αλεμάξηεηε από ηελ ύπαξμε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
10. Αλακέλεηαη ην πξνηεηλόκελν έξγν λα πξνζειθύζεη λέεο ηδησηηθέο επελδύζεηο ζηελ πεξηνρή; Αλαθέξαηε
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή, θαζώο θαη
ηε δπλακηθόηεηά ηνπο.
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Ωο βνεζεηηθή ινγίδεηαη ε δεπηεξεύνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα θαη είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
ππνδνκήο, ή πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θύξηα κε-νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηά.
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Ωο δπλακηθόηεηα δύλαηαη λα ζεσξεζεί ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ε έθηαζε, ν αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ, ν ρξόλνο ρξήζεο ηνπ
ρώξνπ, ν εμνπιηζκόο θ.ιπ. (δηαθνξεηηθέο κνλάδεο κέηξεζεο)
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