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Декември 14, 2021г.

BSB831 HERIPRENEURSHIP
Проектът има за цел да повиши осведомеността за културното наследство и да докаже
икономическите ползи от неговото популяризиране. С цел да замени традиционните умения и
нагласи за предлагане на услуги с нова, споделена визия за развитие, проектът спомага за
създаване на нов метод за управление на културното наследство и представя на
обществеността неговата значимост чрез подобряване на предлагането на туристически
продукти и услуги чрез дигитални приложения (Net�ix, Youtube, Arte; History Channel и др.).

Финансиран от: СОП Черноморски басейн 2014-2020, Покана за
предложения 2;
Приоритетна специфична цел на програмата – 1. Насърчаване
на бизнеса и предприемачеството в Черноморския басейн;
Програмен приоритет 1.1 Съвместно насърчаване на бизнеса и
предприемачеството в туристическия и културния сектор
Продължителност: 30 месеца (начална дата 01.07.2020 г.)
Общ бюджет: 1 289 538,17 евро
Финансиране от Европейския съюз: 1 186 375,12 евро
Източници на съфинансиране: Инструменти за партньорство и
съседство ENPI/ENI

https://s.smore.com/u/9920/d741a1304e729bad45bafa59cd9f715e.png


Партньори
Водещ партньор : АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАВАЛА (ANKA)
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ
(UBBSLA)
АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНО ЧЕРНО МОРЕ
УНИВЕРСИТЕТСКА ФОНДАЦИЯ „ДУНАВ ЧЕРНО МОРЕ“
ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ НА ЯКОБ ГОГЕБАШВИЛИ ТЕЛАВИ
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ НА
МОЛДОВА (ANTRIM)

HERIPRNEURSHIP ще включи участници от различни административни и социални структури,
за да засили капацитета им за ефективно управление на културния туризъм и да активира
квалифицирана работна сила за устойчиво развитие

HERIPRNEURSHIP предлага рамка за когнитивно и познавателно изследване и използване на
ресурсите на дадено място, която да насочва крайните бенефициенти (региони, общности,
МСП) да идентифицират, определят и управляват потенциала на наследството на територията,
за да го използват като средство за развитие на туризма чрез обозначаване и
интерпретиране.

http://www.ankavala.gr/
http://www.ubbsla.org/
https://www.doka.org.tr/
http://www.fudmn.ro/
http://www.tesau.edu.ge/
http://www.antrim.md/
https://s.smore.com/u/6143/221f69c73a1cddddfce27af1d92daf6f.png


Цели на проекта
1. Да се повиши привлекателността на туризма в Черноморския
регион чрез създаване на нов модел на представяне на културния
туризъм и да се създадат „туристически инкубатори“ в обектите на
ЮНЕСКО чрез предоставяне на обучение и информация на
заинтересованите страни.
2. Да съберат представители на бизнеса, туроператори, политици, местни и регионални власти,
експерти и преподаватели, които да се възползват от ползите от културния туризъм.
3. Да покаже ценностите на културното наследство на ЮНЕСКО на местните жители и
посетителите на обектите, чрез обучения в свободното време и по този начин да допринесе за
устойчивото развитие на регионите и за привличането на нови инвестиции.

Туристически маршрут на наследството на ЮНЕСКО в
Черноморския басейн:
• 60 пилотни обекта
• Електронна книга, достъпна чрез iOS / Android iBook системи
• 6 театрални игри, свързани с културното наследство
• Платформа за онлайн резервации
• Участие в Световното туристическо изложение в Берлин (ITB)
• 6 споразумения за бизнес сътрудничество

Туристически маршрут на наследството на ЮНЕСКО в Черноморския басейн свързва места
за посещение в участващите страни, предлагайки автентични и многообразни знания, заедно
със съпътстващи туристически услуги, достъпни в реално време, като настаняване, транспорт,
кетъринг, сувенири и традиционни продукти, на открито и на закрито, художествени дейности
и др. Създава уникална възможност за преустановяване на генерирането и предлагането на
нискокачествени туристически продукти. Туристическите услуги, свързани с културното
наследство, ще се развиват в трансграничните райони чрез споделяне на културни ценности,
природни паметници и екосистеми, обекти и колекции от традиционни занаяти, вдъхновяване
на нови форми на предлагане и насърчаване на младите хора да съхраняват наследството.

НОВИНИ и СЪБИТИЯ
Обучителното посещение в стария град на Несебър събра партньорите в България
Запознайте се с манастира Руди, едно от най-интересните места за посещение в Молдова
България: Семинар на заинтересованите страни за оценка на нуждите от предлагане на
туристически услуги
Втора транснационална среща и семинар с домакин АБЧО
Двудневна международна среща с домакин Агенцията за развитие на Кавала
Началната среща на партньорите по HERIPRNEURSHIP се проведе онлайн

https://s.smore.com/u/9994/ce6216b8c41c863ffc8589c4c13803d6.jpeg
http://heripreneurship.eu/the-study-visit-in-the-old-town-of-nessebar-gathered-the-partners-in-bulgaria/
http://heripreneurship.eu/meet-the-rudi-monastery-one-of-the-most-interesting-places-to-visit-in-moldova/
https://heripreneurship.eu/stakeholder-consultation-event-to-assess-needs-of-offering-tourist-services/
http://heripreneurship.eu/the-second-transnational-meeting-and-collaborative-event-was-hosted-by-ubbsla/
http://heripreneurship.eu/two-day-meeting-hosted-by-the-development-agency-of-kavala/
http://heripreneurship.eu/heripreneurship-kick-off-meeting/


Сайт на проектаСайт на проекта

3-то обучително посещение по
HERIPRNEURSHIP: Запазете датата! (ще
бъде допълнително потвърдено)

When

Thursday, March 31st, 10am

Where

Молдова 
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Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 е съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския инструмент за съседство и от участващите страни:
Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз.
Това съдържание е отговорност единствено на Асоциация на Българските Черноморски

Общини и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.

http://heripreneurship.eu/


“Common borders. Common Solutions.”
 

Black Sea Basin Programme 2014-2020 
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations

https://blacksea-cbc.net/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/about/directorate-general_en

