2010 – Ново начало за представяне на трансграничното
природно, културно и историческо богатство
Lead Partner Обединение за предоставяне на селищни услуги с център
(name/country) Къркларели, Къркларели община, Област Къркларели, Турция
Областна администрация Бургас
Partners
Приоритетнаос 2Повишаване на качеството на живот
Priority axis
2.1. Опазване на околната среда, природата, историческото и
Area of
културно наследство
intervention
Duration (in
12
months)
Total budget 92000 евро
(in €)
Основната цел на проект „2010 – Ново начало за популяризиране
Project
на трансграничното природно, културно и историческо
Objectives
богатство” е представянето на даденостите на трансграничния
регион Бургас- Къркларели и насърчаване на устойчивото
развитие в 13 общини в област Бургас и 8 области Къркларели.
Проекта цели популяризирането на общите природни и
културни богатства и превръщането им в предпочитана еко,
морска, културна, историческа и селска туристическа
дестинация. Двете регионални администрации обединяват
своите сили в подкрепа на туризма, чрез провеждането на
масивни и съвременни кампании за рекламиране на
историческо, културно и природно богатство в трансграничния
регион.
Дейност 1: Изграждане на обща управленска структура
Project
включваща Проектен координатор, PR експерт, Счетоводител и
Activities
технически сътрудник;
Project title

Дейност 2: Изграждане на работни групи от експерти и лектори
в двата туристически университета в Бургас и Къркларели;
Дейност 3: Изследване, събиране на информация и преглед на
материали–експертите ще съберат информация за културното,
историческо и природно богатство на трансграничния регион.
Двама фотографи ще работят заедно с тях;
Дейност 4: Представяне на наличната събрана информация: В
Къркларели експертите ще представят подготвените материали и
информация. Там ще бъде организирана изложба с направените
от фотографите снимки на трансграничния регион;
Дейност 5: Провеждане на тръжни процедури
Дейност 6: Организиране на туристическо изложение в Бургас:
за представянето на трансграничния регион Къркларели и
Бургас, ще бъде заснет 20 минутен информационен филм;
Дейност 7: Провеждане на туристическо изложение в Бургас:
изложението ще бъде прведено под мотото „Ново начало за
промоциране на трансграничното богатство”. Участници ще
бъдат: туристически агенции, хотелиери, местни власти,
ресторантьори, представители на семейния бизнес, др. ключови
играчи от региона. Изложението ще продължи 4 дни.

Дейност 8: Финална конференция и подписване на Меморандум
за сътрудничество: на срещата между двете регионални власти
ще бъде подписан Меморандум за сътрудничество за устойчиво
развитие и промоциране на туризма в двата региона.
Дейност 9: Мониторинг и контрол
Project Results Представени природни, исторически и културни ценности на
общо 13 общини и 8 области в Къркларели – Бургас
трансграничен регион в сайта по проекта www.heritages.info
Повишаване на социалния живот в граничния регион и
създадени условия за насърчаване на организации и малки
общини, чрез организираните изложения и събития;
Създадено и затвърдено сътрудничество между регионалните
власти на Къркларели и Бургас;
Изграден уеб сайт, издадени 10 000 книжки на 5 езика,
публикувана серията „Забележителностите и богатството на
Къркларели и Бургас”, изработен промоционален филм за
Къркларели и Бургас;
Организирани и осъществени: среща и фотографска изложба в
Къркларели, туристическо изложение и финална конференция в
Бургас;
Target Groups Туристически агенции и клонове, местни власти, стейкхолдери;
Потенциални туристи, любители на алтернативния туризъм;
Двете регионални власти – Бургас и Къркларели и общинските
администрации, намиращи се в граничния регион;
Жителите в малките населени места в граничния регион;
Собствениците на малки семейни хотели и места з а
настаняване, които ще получат шанс за тяхното представяне.

