Project title: “Initiative for improving the capacity and
accessibility of tourism destinations in the cross-border area”
acronym “Destinations for all”
Deliverable 2.1.5. Organization of an initial and a final project
conference in Garmen

Municipality of Garmen
http://destinationsforall.eu/

The project is co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national
funds of the countries participating in the Cooperation Programme Interreg V-A “Greece-Bulgaria
2014 - 2020”.
The content of this document is sole responsibility of the Municipality of Garmen and can in no way
be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing
Authority and the Joint Secretariat.

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
ЗАПОВЯДАЙТЕ
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ: „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до
туристически дестинации в трансграничния район“, с акроним
„DESTINATIONS FOR ALL“ в изпълнение на договор за безвъзмездна
помощ Νο.B2.6c.09/28.09.2017, финансиран по Програма за
сътрудничество „INTERREG VA Гърция България 2014 - 2020“

Събитието ще се състои на 22 октомври 2021 г. (петък)
11:00 ч.

Зключителна пресконференция
адрес: с.Огняново, хотел „ Парадайс „ конферентна зала
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ДНЕВЕН РЕД
НА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ: „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически
дестинации в трансграничния район“, с акроним „DESTINATIONS FOR ALL“ в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ Νο.B2.6c.09/28.09.2017, финансиран
по Програма за сътрудничество
„INTERREG VA Гърция България 2014 - 2020“
на 22 октомври 2021 г. (петък) от 11:00 ч
с.Огняново, хотел „ Парадайс „ конферентна зала

11:00 - 11:15

Регистрация на участниците

11:15 – 11:30 Приветствие към участниците
от г-н Феим Иса - кмет на община Гърмен
11:30 – 12:15 Представяне на проекта от представител на Община Гърмен
Изпълнени дейности по проекта от Община Гърмен
12:15 – 12:30 Въпроси и дискусии
12:30 – 12:45 Закриване на пресконференцията и кафе за участниците

AGENDA
ON
FINAL PRESS CONFERENCE
of Project “Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism
destinations in the cross border area” (“Acronym “Destinations for all”) financed under
the INTERREG V-A “Greece-Bulgaria” 2014-2020 under Subsidy Contract
№Β2.6c.09/28.09.2017
When:

October 22, 2021 from 11:00 h

Where: Ognyanovo village,” Paradise ” Hotel conference hall

11:00 - 11:15

Registration of participants

11:15 – 11:30 Greetings to the participants
by Mr. Feim Isa - Mayor of Garmen Municipality
11:30 – 12:15 Presentation of the project.
Implemented activities under the project by the Municipality of
Garmen
12:15 – 12:30 Questions and discussions
12:30 – 12:45 Closing of the press conference and coffee for the participants

В община Гърмен се проведе заключителна пресконференция по пр...
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�ОСТЪПА
�О
ТУРИСТИ
ЧЕСКИ
�ЕСТИНА
ЦИИ В
ТРАНСГР
АНИЧНИЯ
РАЙОН“
Димитър Серафимов

октомври 29, 2021

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ: „Инициатива за
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подобряване капацитета и достъпа
до туристически дестинации в
трансграничния район“, с акроним
„DESTINATIONS FOR ALL“ в
изпълнение на договор за
безвъзмездна помощ
Νο.B2.6c.09/28.09.2017, финансиран
по
Програма за сътрудничество
„INTERREG VA Гърция България
2014 – 2020“

12/20/2021, 11:49 AM
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На 22 октомври 2021 г. в община
Гърмен се проведе заключителна
пресконференция по проект:
„Инициатива за подобряване
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капацитета и достъпа до
туристически дестинации в
трансграничния район“, с акроним
„DESTINATIONS FOR ALL“ в
изпълнение на договор за
безвъзмездна помощ
Νο.B2.6c.09/28.09.2017, финансиран
по Програма за сътрудничество
„INTERREG VA Гърция България
2014 – 2020“
На пресконференцията
присъстваха кметът на община
Гърмен г-н Феим Иса, председателят
на общински съвет Гърмен г-н Денис
Шенгов, екипа на проекта , г-н
Смарагдос Кремидас президент на
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Регионалната федерация за хора с
увреждания AMTH Кавала , г-н
Менелаос Димогеронтас,
вицепрезидент на префектурната
асоциация на хората с увреждания в
Кавала, журналисти и граждани.

12/20/2021, 11:49 AM
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„Считаме проектът за изключително
полезен“ – сподели кметът на
община Гърмен.
Пред присъстващите се

На
�рес�о�фере���
я�а
�р�с�с��аха
�ме��� �а
об���а Г�рме�
�-� �е�м Иса,
�ре�се�а�е�я�
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с��е� Г�рме�
�-� �е��с
Ше��о�...

представиха дейностите, които бяха
реализирани и въздействието, което
проектът оказва в община Гърмен.

Постигнатите резултати от
изпълнението на проекта са:
Повишаване привлекателността на
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трансграничния район и броя на
туристите, които го посещават;
Подобряване на достъпа на хората с
увреждания до туристическите
обекти в общините Гърмен и
Тасос;Повишено икономическо
развитие и стимулиране на
туристическия сектор в двете
общини;
Проектът „Дестинации за всички“ е
съфинансиран от Европейския фонд

12/20/2021, 11:49 AM
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за регионално развитие (ЕФРР) и
националните фондове на
държавите, участващи в
Програмата за сътрудничество
INTERREG VA „Гърция-България
2014-2020“
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В рамките на проект „Инициатива за
подобряване капацитета и достъпа
до туристически дестинации в
трансграничния район“, с акроним
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„DESTINATIONS FOR ALL“,
финансиран по Програма за
сътрудничество INTERREG V-A
„Гърция-България, 2014-2020“, по
Договор за субсидия № B2.6c.09 от
28.09.2017 г. изпълняван от община
Гърмен и община Тасос
се проведе инфо тур в община
Гърмен за хора с увреждания (people
with disabilities) от Р Гърция
общините ( Кавала, Ксанти, Серес,

12/20/2021, 11:49 AM
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Драма)

Целта на дейностите по
проекта е подпомагане развитието на
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устойчив туризъм чрез общи
трансгранични дейности, укрепване
на сътрудничество в областта на
туризма чрез по-добро планиране и
справяне с нуждите на хората с
увреждания.
Акцентът е намаляване на
бариерите пред хората със
специфични нужди и предоставяне
на възможност те да посещават
различни туристически дестинации.





Изпълнението на дейностите на
проекта създава условия за хората в
неравностойно положение да
посещават значими туристически
дестинации, като в същото време
дейностите по него допринасят за

12/20/2021, 11:49 AM
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изготвянето на цялостен
туристически продукт, включително и
промотирането му сред широката
общественост.

Проектът „Дестинации за
всички“ е съфинансиран от
Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР) и
националните фондове на
държавите, участващи в
Програмата за
сътрудничество INTERREG VA
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„Гърция-България 2014-2020“

ГЪ РМЕ Н
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Project “Destinations for all”
Subsidy Contract №Β2.6c.09/28.09.2017
INTERREG V-A “Greece-Bulgaria” 2014-2020

Водещ партньор

Проект: „ Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до
туристически дестинации в трансграничния район “, „Дестинации за
всички“
Проектът е по приоритетна ос 2
„Устойчив и приспособим към климата трансграничен район“

Община Гърмен,Република България

партньор 2
Община Тасос, Република Гърция

Project “Destinations for all”
Subsidy Contract №Β2.6c.09/28.09.2017
INTERREG V-A “Greece-Bulgaria” 2014-2020

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
по проект „Инициатива за подобряване на капацитета и достъпа на туристически
дестинации в трансграничния район“, с акроним „Дестинации за всички“

22 октомври 2021 г. (петък)
конферентна зала на хотел „ Парадайс „
с. Огняново, община Гърмен
октомври, 2021

2

Project “Destinations for all”
Subsidy Contract №Β2.6c.09/28.09.2017
INTERREG V-A “Greece-Bulgaria” 2014-2020

Цели на проекта
Обща цел: “Валоризация на културното и природното наследство на община Тасос и община Гърмен, чрез подобряване на
достъпа до туристически места и популяризирането им.

Специфични цели:
✓

Подобряване на условията и достъпа до туристическите атракции и съоръжения в община Тасос и
община Гърмен
✓

Популяризиране и експониране на туристически дестинации в Тасос и в Гърмен, включително
сред хората с увреждания

✓

Изпълнение на политика за "солидарен туризъм" в трансграничния регион - подобряване на
достъпа на хора с увреждания до туристически атракции

✓

Повишаване на туристическите потоци в двете общини и разширяване на целевите туристически
групи, вкл. хората с увреждания
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Работни пакети
РП 1: Управление на проекта и координация. Подготовка
на проектното предложение, действия по управление на
проекта, работни срещи на екипа за управление на
проекта

РП 2: Комуникация и публичност
Комуникационен план, обществена медийна кампания, уебсайт на проекта,
рекламни материали, пресконференции
октомври, 2021
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РП 3 Проучване и планиране
Проучвания и изследвания, създаване на
туристическа програма, изготвяне на методология за
оценка и провеждане на наблюдения за
туристическите потоци

РП 4: Повишаване достъпа до
туристически обекти, вкл. за хора с
увреждания. Инвестиционни мерки,
доставка на оборудване, обучение на
персонала, туристическа
информация за хората с увреждания
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РП 5: Кампания за популяризиране
- Иновативни методи за опазване и
популяризиране, документален филм,
информационни дни и турове за хора с
увреждания

РП 6: Дейности извън зоната на въздействие
- Съвместно участие на 2 туристически изложения

октомври, 2021

16

17

октомври, 2021

Project “Destinations for all”
Subsidy Contract №Β2.6c.09/28.09.2017
Sample
Footer Text
INTERREG V-A
“Greece-Bulgaria”
2014-2020

18

октомври, 2021

Project “Destinations for all”
Subsidy Contract №Β2.6c.09/28.09.2017
Sample Footer Text
INTERREG V-A “Greece-Bulgaria”
2014-2020

Project “Destinations for all”
Subsidy Contract №Β2.6c.09/28.09.2017
INTERREG V-A “Greece-Bulgaria” 2014-2020

Очаквани резултати
Община Гърмен:

Община Тасос:

✓ Подробно проучване на състоянието и
определяне на мерки за опазване на
природното и културното наследство в
община Гърмен
✓ Изготвена туристическа програма на община
Гърмен, съгласно Закона за туризма
✓ Повишен достъп до минералните извори в
общината
✓ Доставка на указателни и информационни
туристически табели и велосипеди
✓ Изготвяне на 3-измерни модели на две от найзначимите археологически и природни обекти
в общината

✓ Подобряване на достъпа на хората с
увреждания до местата за къмпинг в община
Тасос чрез строителни мерки и доставка на
оборудване с „брайлово писмо“
✓ Организирани семинари за професионалисти в
областта на туризма в областта на
информираността и грижата за потребителите
✓ „Брайлово“ оборудване и туристическа
информация за хора с увреждания, използвайки
Брайловото писмо
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Общи резултати от проекта
Рекламни (промоционални) материали –
ВП (водещ партньор);
Рекламен документален филм за
туристически обекти в Гърмен и Тасос - ВП

октомври, 2021

Финална пресконференция – ПП 2
(партньор 2);
Общо проучване на туристически потоци в
Гърмен и Тасос в началото и в края на
проекта, с цел оценка въздействието на
проекта – ВП

Съвместно проучване за насърчаване на
туризма за хора с увреждания в
трансграничния регион, включително
доклад за добри практики – ПП 2;
Участие на два международни
туристически панаира

Двудневен информационен тур в Тасос за
25 д. с увреждания – ВП;

Информационен тур в Гърмен за 25 д. с
увреждания – ВП;

Информационен ден за успешни
туристически инициативи за хората с
увреждания – ПП 2

Посещения на журналисти и членове на
асоциации на хора с увреждания от
трансграничния район – ПП 2
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Thank You
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