ПРОЕКТ „ CULTTOUR - КУЛТУРНОТО /ГРАДИНСКО/
НАСЛЕДСТВО КАТО ФОКУСНИ ТОЧКИ ЗА УСТОЙЧИВ
ТУРИЗЪМ”
ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007-2013
1. Обща
информация:

Наименование на проекта: „ CultTour - културното
/градинско/ наследство като фокусни точки за устойчив
туризъм”
Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна
Европа 2007-2013,
Приоритетна ос 4: Създаване на транснационални синергии за
устойчив растеж, Област на интервенция

4.3: Насърчаване използването на културните ценности за
устойчиво развитиеВтора покана за набиране на проектни
предложения
2. Партньори
Община Авриг,Румъния- водещ партньор, Община В.Търново,
България; Окръжен съвет, Сибиу, Румъния; „Фондация „Самюел
Брюкентал”, Сибиу, Румъния; Специализирано висше училище
Кремс, Австрия; Институт по ландшафтна архитектура, Австрия;
Технически университет, Берлин, Германия; Община
Александрополис, Гърция; Регионален отдел за културно
наследство - Регион Пулия , Италия.
3. Статус на проекта
• Проектът следва зададения формат от Водещия партньор
• Всички необходими документи по Апликационната форма
са подадени в срок.
• Проектното предложение е одобрено за финансиране на
15.12.2010г.
• Подписан е Меморандум със Съвместния технически
секретариат в Будапеща с Министерството на външните
работи, Германия, която не е страна участничка в
Програмата.
• Договорът за финансиране е подписан от Водещия
партньор Община Авриг на 31.01.2012г.
• Проведена е начална работна среща с партньорите в
Община Авриг, Румъния от 31. 05. 2011 до 04. 06. 2011.
• Проведена е втора работна среща в Кремс, Австрия 19. 10.
2011 - 21. 10. 2011г.

•
•

4. Източници на
финансиране

Общ бюджет на целия проект: 2 701 800 €
•

•

5. История на
проекта

Осъществена е техническа среща по напредъка на проекта н
гр.. Велико Търново, България от 02.05.до 04.05.2012г.
Изготвя се флаер на проекта от Водещия партньор, Община
Авриг, Румъния.

Съфинансиране от ЕФРР ( Европейски фонд за
регионално развитие) (ERDF): ЕФРР ще съфинансира
максимум 84,82 % от допустимите разходи, а държавните
бюджети на двете страни ще предоставят 13%, останалите
2,18% от общия бюджет на проекта представляват
собствения принос на партньорите. Процентът на ЕФРР е
един и същ за всички партньори по проекта.
За Община Велико Търново - 295 800 евро

Проектът пряко кореспондира с основната цел на Програмата, а
именно, икономическо развитие и социално сближаване чрез
съвместно определяне сравнителните предимства на региона,
укрепване и развитие на контактите между организациите на
бизнеса, хората, общностите и икономиките на страните, насочено
към устойчиво представяне на общото природно и културно
наследство.

Планираните дейности насърчават включването на наличния
човешки потенциал в развитието на туристическа индустрия, чрез
развитието на работеща съвместна мрежа за популяризиране
културното наследството в отделните държави.
6. Цели на проекта: Основна цел: Проектът CultTour е насочен към изпълнение на
стратегия за опазване и поддържане на културното наследство
(архитектура, паркове, открити пространства (градини)
прилежащи към културни наследства и т.н.), и тяхното
социализиране и модернизиране, обвързано с професионално
обучение в сферата на туризма, покриващо международни
стандарти, чиято необходимост се разраства непрекъснато в
района на Югоизточна Европа.
7. Задачи
Главна задача на проекта е разработване на методология и
стратегия за устойчиво развитие на културното наследство,
основана на принципите на устойчивото развитие на регионите и
прилежащата икономика.
Ще бъдат реализирани проучвания за възстановяване и
реновиране на културното наследство с фокус върху ансамбли на
културни паметници и паркове.

8. Дейности по
проекта

Дейностите на проекта са насочени и към изграждане на стабилна
основа за надграждане и участие в бъдещи програми за развитие, а
именно: развитие на трансгранично сътрудничество, изграждане
на мрежите за общи инициативи и устойчиво развитие ,
популяризирането и защитата на културното наследство,
разработване на туристически маршрути в Югоизточна Европа;
разработване на правила и действия за бъдещо опазване и
развитие на културните паметници и паркове; разработване на
концепции за реновацията и социалната адаптация на културните
паркове; стимулиране и подобряване на икономическото, социално
и културно развитие чрез укрепване на сътрудничеството между
местните общности, институциите и туристическия бизнес.
Работен пакет 0: Предпроектна подготовка
Работен пакет 1: Управление на проекта ( срещи, настаняване ,
пътувания)
•

сформиране на екип за ръководство, мониторинг и оценка
на изпълнението на основните проектни дейности

Работен пакет 2: Информация и публичност
•

Изготвяне и разпространение на рекламни материали –
рекламни брошури, флаери, прессъобщения и електронни
издания.

Работен пакет 3: Анализ ( Оценка на културното наследство, общ
преглед определяне методите на работа )
•
•

Оценка на културното наследство- общ преглед на
паметниците и историческите забележителности
Интегриране на стратегии за опазване на историческите
паметници в общ. В.Търново

Работен пакет 4: Разработване на концепция за устойчиво
развитие на историческите паркове и паметници, пространствено
планиране
Работен пакет 5: Професионално обучение на кадри за
управление и опазване на историческите паметници
Работен пакет 6: Разработка и изпълнение на пилотни проекти)
Община В.Търново е водещ партньор в тази работна група)
(Дейностите включват - Пространствени проучвания на избрани

паметници на културата чрез експертиза.)
•

Изработване на планове за развитие на културноисторическите забележителности с фокус върху тяхното
социализиране и реновиране.

Работен пакет 7: Начини на финансиране на културните
паметници ( транснационален обмен на информация,системен
анализ)

9. Очаквани
резултати:

10. Зона на
въздействие на
проекта, ползи за
развитието на
Дунавския регион:

Работен пакет 8: Отчитане на резултатите и устойчивост на
проекта
• Икономическо оживление чрез стимулиране на
туристическото предприемачество с други гранични
общности, организации и институции, разширени контакти
и обмен на информация и опит, гарантиращи устойчивост в
сферата на двустранното сътрудничество и в създаването на
мрежи от професионалисти;
• Предоставен широк информационен достъп до
туристическия потенциал и услуги в трансграничния
регион, запълващ празнотите в информационното
осигуряване
• Подпомогнати съществуващи и инициирани нови
икономически дейности, свързани с устойчивия туризъм;
• Създадени нови туристически продукти и съвместен
маркетинг на дестинациите;
• Професионално обучение на младите хора, които ще им
помогнат успешно да се реализират в региона във връзка с
интегрираните пазарни потребности;
• Иницииране на трансгранични дейности като фактор за
устойчивото развитие на целевия регион.

Проектното предложение отговаря напълно на потребностите и
нуждите на Дунавския регион. Основната му цел, заедно със
специфичните цели на проекта, проучвателската и обучителна
дейност, съвместните работни срещи, тренинги и семинари, както
и другите форми на взаимен обмен на информация и добри
практики, разработването на маркетингова стратегия за културен
туризъм, надграждането на базата данни и Трансграничната
географска информационна система, с интерактивна карта и
портал за нови трансгранични културни маршрути, рекламните и
визуализиращи промоционални материали са подчинени на тези
основни нужди, запълването на празноти и са насочени към
поставяне основата на по-големи бъдещи проекти.
11. Устойчивост на Резултатите от проекта ще се ползва община Велико Търново,

проекта

12. Необходими
ресурси за
реализация:

13. Срок за
изпълнение:

местните жители и гости – различни групи български и
чуждестранни туристи, и представители на бизнеса.
В дългосрочен план ще формира нов образ на туризма в региона,
чрез развитието на транснационалните оси за културни и
икономически връзки. По този начин ще бъде гарантирано
действието, динамиката и ефективността на мрежа от
професионалисти, не само в областта на туризма, което от своя
страна ще доведе до подобряване на социалното и икономическо
развитие на регионално равнище и укрепване на партньорството
между бизнеса, неправителствените организации, регионалните
институции и академичните кадри, като с това ще активизира
сътрудничеството между общностите от Европейските държави
ЕФРР ще съфинансира максимум 84,82 % от допустимите
разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят
13%, останалите 2,18% от общия бюджет на проекта представляват
собствения принос на партньорите.
Процентът на ЕФРР е един и същ за всички партньори по
проекта. Представители на общинската и държавна
администрация Екип на проекта и Експертен екип.
36 месеца

