
 

 

 
 

Проект: Fair Deal – Short supply – chain platforms for local artisan and 
agriculture products in the CBC area (FairDeal – мрежа от платформи за 

бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“), 
Акроним: FairDeal 

 
 
 
Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG 
V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ 
регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по 
отношение на заетостта и мобилността на работната сила. 

 
 

Дата на сключване на ДБФП: 08.06.2017 г. 
Срок за изпълнение: 18 месеца 
Стойност на проекта по бюджет:  
Обща стойност бюджет в евро: 572 533,62 евро (1 119 761,25 лв.) 

o За Велико Търново: 324 592,17 евро (634 837,37 лв.) 
o За Двустранната търговска камара България-Румъния: 104 461,54 евро 

(204 305,88 лв.) 
o За Асоциация Диманш, Румъния: 98 940,29 евро (193 507,42 лв.) 
o За Национален театър "Марин Сореску", Крайова, Румъния: 44 539,62 евро 

(87 110,59 лв.) 

 

 

Основните дейности, предмет на изпълнение са: провеждане на земеделски и 
занаятчийски панаири във Велико Търново и Крайова, като традиционна форма на 
промоция и маркетинг. Интегрирането на традицията с предложения иновативен подход 
ще допринесе за по-широки възможности и по-висока ефективност на регионални малък 
и среден бизнес. Проектът цели стимулиране на предприемачеството на малкия и среден 
бизнес в трансграничния регион чрез иновативен маркетинг на местните земеделски и 
занаятчийски продукти. Предвижда се организиране на събития с участие на референтни 
индустриални камари и представителни бизнес организации от Дунавския регион, които 
са със сходен потенциал и развити бизнес практики, повишаващи потенциала на 
регионите, в които оперират. 

Информацията  е публична, като достъпът до същата е свободен и се осъществява чрез 
официалния сайт на Община Велико Търново, разработен информационен уебсайт 
www.fairdeal.bg  

 

http://www.fairdeal.bg/


 

 

Изпълнени са всички дейности по проекта, за което е представена информация от всички 
партньори по проекта с постигнатите резултати и индикатори, както следват: 

o Разработена  платформа за електронна търговия - FairDeal; 

o Проведени събития - фестивали- 2, кръгли маси-2, семинари- 2, в България 
и Румъния; 

o Организирани и проведени рекламни ПР кампании във връзка с мерки по 
информация и публичност по проекта- България и Румъния; 

o Разработен информационен уебсайт www.fairdeal.bg и създаден информационен 
банер  с поместена информация за проекта, за партньорите, а в сектор „Новини“- 
за проведените събития: пресконференции, семинари, панаири и др.;  

o Разработена и проведена социална медийна рекламна кампания (създадени са 
профили в социалните мрежи- Facebook и Instagram) във връзка с дейностите по 
проект „FairDeal“, ежемесечно публикувана текуща информация за проведени 
събития, разработени  видео- и снимков материал в създадените  профили в 
социалните мрежи; 

o Изготвени информационни/ промоционални материали на български, румънски и 
английски езици във връзка с дейностите  по проекта, в т. ч. информационни 
дипляни, банер, информационни табла. 

Информацията  е публична, като достъпът до същата е свободен и се осъществява чрез 
официалния сайт на Община Велико Търново https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/evrofinansirane/mezhdunarodni-proekti-s-uchastieto-na-obshtina-veliko-
tarnovo/ и на разработения информационен уебсайт www.fairdeal.bg 

Проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и 
фермерски продукти“разглежда необходимостта от по-всеобхватен и ефективен пазар 
на труда в трансграничния регион Румъния- България, позволяващ нови икономически 
възможности и подобрени перспективи за заетост. 
Проектът обединява общностите от трансграничния регион чрез съвместна разработка 
и новаторско решение за онлайн маркетинг на местните земеделски и занаятчийски 
продукти. 
FairDeal е мрежа от платформи за бърза електронна търговия и е замислена като 
междинно приложение, което осигурява информация, където заинтересованите 
представители на МСП, търговци, занаятчии и земеделци от трансграничния регион са 
домакини на пазара на занаятчийските и земеделски продукти и услуги. 
Целта на проекта е стимулиране предприемачеството на малкия и среден бизнес в 
трансграничния регион, чрез иновативен маркетинг на местните земеделски и 
занаятчийски продукти и услуги. 
Платформата ще допринесе за съкращаване на пътя между производител и потребител. 
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Интегрирането на традиция с иновация ще промени традиционните модели на 
търговия, ще увеличи търговската ефективност, ще създаде нови възможности за 
заетост и подобряване благосъстоянието на общността в трансграничния регион 
Румъния- България. 
За да се преодолее вродена резистентност към иновации, ще се организират обучения за 
участниците /занаятчии и земеделци. Ще се създаде общностна мрежа за поддържане и 
осигуряване на устойчиво функциониране на платформата. Проектът ще допринесе за 
постигане целите на Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020, чрез 
насърчаване на иновациите, като двигател на предприемачеството, за качествена и 
устойчива заетост в региона. 


