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Καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση μνημείων, κειμηλίων και δρωμένων 
άυλης θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή 
παρέμβασης.

Επεξεργασία ψηφιοποιημένων δεδομένων υλικής και άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς προς χρήση σε καινοτόμες ψηφιακές εμπειρίες εντός υφιστά-
μενων μουσείων.

Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία τεσσάρων ψηφιακών μουσείων με 
μουσειακές εμπειρίες αιχμής, όπως είναι η χρήση προβολέων ολογραμμά-
των και οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας.

Δημιουργία ενιαίας διακριτής τουριστικής ταυτότητας (branding) για την 
Ελλάδα και Κύπρο ως προορισμών Θρησκευτικού Τουρισμού ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος και προαγωγή ενός νέου μοντέλου Θρησκευτικού Τουρι-
σμού με έμφαση στις ψηφιακές εμπειρίες.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων μελών του κλήρου, επαγγελματιών του 
τουρισμού και επιστημόνων μέσα από σειρές εξειδικευμένων σεμιναρίων 
και δύο διεθνή συνέδρια.

Recording and digital recording of monuments, relics and acts of intangible 
religious cultural heritage in the cross-border intervention area.

Processing digitized tangible and intangible cultural heritage data for use in 
innovative digital experiences within existing museums.

Creation and piloting of four digital museums with state-of-the-art museum 
experiences such as the use of hologram projectors and augmented reality 
applications.

Creation of a single distinct tourist identity (branding) for Greece and Cyprus 
as Religious Tourism destinations of special interest and promotion of a 
new model of Religious Tourism with an emphasis on digital experiences.

Development of skills and knowledge of members of the clergy, tourism 
professionals and scientists through a series of specialized seminars and 
two international conferences.

RE-CULT MAGNUM
Στόχοι / Objectives



Το έργο Re-Cult MAGNUM υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος Συνεργασίας INTERREG V-A Greece - Cyprus 2014 - 2020. Η κοινο-
πραξία αποτελείται από έξι (6) εταίρους. Τις τρείς Εκκλησίες εκπρο-
σωπούν οι τρεις παρακάτω φορείς: το Σωματείο Φιλοκαλία εκπροσω-
πώντας την Εκκλησία της Κύπρου, το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνημα-
τικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, και το Επικοινωνιακό 
και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης εκπροσωπώ-
ντας την Εκκλησία της Κρήτης.

Επιπλέον, το εταιρικό σχήμα αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) το οποίο θα αναλάβει την τεχνολογική 
κατάρτιση του έργου, σε σχέση με τις ψηφιακές υποδομές και τέλος 
από τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και το Κέντρο 
Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου τα οποία θα 
αναλάβουν την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στο εξωτε-
ρικό, την εκπαίδευση των επαγγελματιών του τουρισμού και τη 
συλλογή όλων των αποτελεσμάτων των έργων ανάδειξης της πολιτι-
στικής κληρονομιάς προς όφελος των επαγγελματιών τουρισμού.

The Re-Cult MAGNUM project is being implemented under the 
INTERREG V-A Greece - Cyprus 2014 - 2020 Cooperation Program. The 
consortium consists of six (6) partners. The three Churches are 
represented by the following three bodies: the Philokalia Association 
representing the Church of Cyprus, the Synod Office of Pilgrimage 
Tours of the Church of Greece, and the Communication and 
Educational Foundation of the Holy Archdiocese of Crete representing 
the Church of Crete.

In addition, the corporate scheme consists of the Cyprus University of 
Technology (TEPAK) which will undertake the technological training of 
the project, in relation to the digital infrastructures and finally by the 
Association of Tourism Enterprises of Cyprus and the Research and 
Development Center of the Holy Metropolis of Syros which they will 
undertake the promotion of religious tourism abroad, the training of 
tourism professionals and the collection of all results of cultural 
heritage promotion projects for the benefit of tourism professionals.

Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού 
Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευ-
μένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρη-
σκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, 
Κρήτης και Κύπρου

Maximizing the impact of Religious Tourism in Greece 
and Cyprus through the targeted promotion and dis-
semination of the cultural and religious heritage of the 
Churches of Greece, Crete and Cyprus

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.)
και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Co-funded by the European Union (E.R.D.F.) and from
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