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.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”
Проект: „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район“ (кратко
наименование „Дестинации за всички“)

ПО К А Н А
Уважаеми госпожи и господа,
Община Гърмен има удоволствието да Ви покани да участвате в
начална пресконференция по проект:„ Инициатива за подобряване капацитета
и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район “,
„Дестинации за всички“ по Програмата за трансгранично сътрудничество
„INTERREG – V-A - Гърция-България“ 2014-2020. Проектът е по приоритетна
ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен район“
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и
от национални фондове на страните, участващи в Програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
Пресконференцията ще се състои на 12.09.2018 г. (сряда) от 12.00 часа
в конферентната зала на хотел „ Делта „ в с. Огняново.
На пресконференцията ще бъдат представени целите, целевите групи и
дейностите по проекта, както и очакваните резултати.
Очакваме Ви !

Минка Капитанова
кмет на Община Гърмен

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата
за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
Тази покана е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГърцияБългария“ 2014-2020. Съдържанието на поканата е отговорност единствено на Община Гърмен и по никакъв начин не трябва да се
възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на
Съвместния технически секретариат.
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Dear Mr. otiadis,
Dear Ms.
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In my
ty of representative of the Lead Beneficiarv of the above Project
"Destinati
for all", I ve the pleasure ro invile you to the opening press conference
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Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”
Проект: „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район“
(кратко наименование „Дестинации за всички“)

ДНЕВЕН РЕД
на пресконференция за стартиране на проекта
сряда, 12 септември 2018 г.
СПА Комплекс „ ДЕЛТА „
Конферентна зала
село Огняново, община Гърмен, Р България

11:45 – 12:00
12:00 – 12:05
12:05 – 12:15
12:15 – 12:25
12:25 – 12:45
12:45 – 13:00

Регистрация на участниците
Приветствие към участниците
От г-жа Минка Капитанова - кмет на община Гърмен
Представяне на проекта
от представител на Община Гърмен
Проведени досега дейности от проекта
от Община Гърмен
Въпроси и дискусии
Закриване на пресконференцията и кафе за участниците

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните,
участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Project title

“Initiative for improving the capacity and accessibility of
tourism destinations in the cross border area”

Project acronym
Subsidy Contract No

“Destinations for all”
B2.6c.09

AGENDA (DRAFT)
Opening press conference
Wednesday 12th September 2018
SPA Complex DELTA, Conference room
Village of Ognyanovo, Garmen, Bulgaria

12:00 – 12:15
12:15 – 12:20

12:20 – 12:30
12:30 – 12:40

12:40 – 13:00
13:00 – 13:30

Registration of participants
Welcome speeches
Minka Kapitanova - LB, Mayor of Municipality of Garmen
Konstantinos Chatziemmanuel – PB 2, Mayor of Municipality of
Thassos
Overall project presentation
Representative of LB – Municipality of Garmen
Achieved milestones so far
Representative of LB – Municipality of Garmen
Representative of PB 2 – Municipality of Thassos
Open discussion
Lunch and closure of the press conference
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Община Гърмен стартира проект с община Тасос за популяризиране на туристически обекти и подобряване достъпа на хората с увр…

Община Гърмен стартира проект с община
Тасос за популяризиране на туристически
обекти и подобряване достъпа на хората с
увреждания до тях
август 7, 2018

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG
V-A „ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ, 2014-2020″
ПРОЕКТ: “ ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА И
ДОСТЪПА ДО ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН „, „ДЕСТИНАЦИИ ЗА ВСИЧКИ“
Община Гърмен започна изпълнението на дейностите по про ект по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG – V-A – Гърция-България“ 2014-2020. Про ектът е
по прио ритетна ос 2 „Устойчив и приспо со бим към климата трансграничен район“
Во дещ партньор е Община Гърмен.
Другият партньор по про екта е Община Тасос, Република Гърция.
Общият бюджет на про екта е 686 519,51 евро,
за Община Гърмен са предвидени 286 419,51 евро.
Сро кът на про екта е до 29.09.2019 го дина.
Целта на про екта е да насърчи внедряването на мерки за развитието на со лидарен туризъм в трансграничния район. То ва ще позво ли на хо рата с увреж дания да по сещават
местни забележителности.
http://viaranews.com/?p=276117
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Община Гърмен стартира проект с община Тасос за популяризиране на туристически обекти и подобряване достъпа на хората с увр…

Специфичните цели на про екта са:

×

* по добряване на усло вията и достъпа до туристически атракции и съо ръжения в общините Гърмен и Тасос, Гърция;
* реклама и по пуляризиране на туристически обекти в Гърмен и Тасос, включително
сред хо рата с увреж дания;
* прилагане на по литика за „со лидарен туризъм“ в трансграничния район – по добряване
на достъпа до туристически атракции за хо ра с увреж дания;
* увеличаване на туристическите по то ци в двете общини и разширяване на туристическите целеви групи, включително хо рата с увреж дания.
Осно вите дейности по про екта са:
Подробно про учване на състо янието на природно то и културно наследство, както и
формулиране на мерки за бъдещо то му развитие и съхранение на терито рията на община Гърмен;Разработване на туристическа програма съгласно Зако на за туризма за община Гърмен;Разработване на съвместна мето до ло гия и извършване на про учване сред
туристическите по то ци в общините Гърмен и Тасос;По добряване достъпа до минералните во ди в община Гърмен, чрез реконструкция на мирата в с. Огняно во, включително
прилагането на мерки за достъп на хо ра с увреж дания, и доставка на указателни табели
и вело сипеди за туристически цели, вкл. вело-паркинги;Три-измерно заснемане (3Д) на
най-важ ните туристически обекти в общината и създаването на рекламни материали;Изготвяне на про учване за насърчаване на туризма за хо ра с увреж дания в трансграничния регион, включително доклад за добри практики;Про веж дане наблюдение за оценка
на удовлетво реността на туристите и местните предприемачи;Създаване на рекламен до кументален филм за туристическите места в двете общини;Организиране на опознавателни туро ве за представили на медиите, туристическия бранш, хо ра с увреж дания и
други;Участие на общината в туристически изло жения;Дейности за информация и публичност.
В резултат от изпълненето на про екта се очаква достъпът до мирата в с. Огняно во да
бъде по добрен и да се създадат усло вия за ползването им и от хо ра с увреж дания. До пълнително се очаква по вишаване на по сещенията в общината с цел отдих и туризъм, в
следствие на про ведените кампании за по пуляризиране на местните дадености. Закупените по про екта вело сипеди и вело-паркинги ще бъдат на разпо ло жение на всички туристи.

http://viaranews.com/?p=276117
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Очаквани резултати от изпълнението на пректа са:

×

По вишаване привлекателността на трансграничния район и броя на туристите, ко ито го
по сещават;Прилагане на ино вативни мерки за консервация и про мо тиране на туристическите дадености в Гърмен;По вишена туристическа привлекателност на общините Гърмен и Тасос;По добрен достъп до туристически обекти в общините Гърмен и Тасос;По добряване на достъпа на хо рата с увреж дания до туристическите обекти в общините
Гърмен и Тасос;По вишено ико но мическо развитие и стимулиране на туристическия сектор в двете общини;Засилено сътрудничество в трансграничния район.

http://viaranews.com/?p=276117
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Откриваща пресконференция
по проект „Инициатива за подобряване на капацитета и
достъпа на туристически дестинации в трансграничния
район“, с акроним „Дестинации за всички“

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ДО ТУК

12 септември 2018
СПА комплекс „Делта“, с. Огняново, община Гърмен

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

Дейности на Община Гърмен към
РП 1 „ Управление на проекта и координация”
Статус

Резултати
D 1.1.1. Подготвителни дейности

Приключили (Процедура 1)

D1.1.2. Управление на проекти:
1) ПМ в структурата на ВП
2) Счетоводител по проекта
3) Външна помощ за управление на проекта –
изготвяне на процедури, преводи, доклади,
искания за плащания и други

1) Подписан договор
2) Подписан договор
3) Подписан договор
(Процедура 2)

D 1.1.3. Работни срещи
1) Домакинстване на 4 работни срещи в Гърмен
2) Участие на 4 работни срещи в Тасос

В процес на изпълнение
1) Подписан договор
(Процедура 3)

СПА комплекс „Делта“, с. Огняново, 12 септември 2018

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

Дейности на Община Гърмен към
РП 2 „Комуникация и публичност”
Статус

Резултати

D 2.1.2. Публикации в медии – вкл. 5 публикации в Интернет Сключен договор
медии, 5 радио емисии, 5 публикации в местна и/или (процедура 3).
регионална преса
D 2.1.4. Изготвяне на промоционални материали и 2 ролбанери

Сключен договор
(процедура 3). Готови.

D 2.1.5. Организация на откриваща и финална
пресконференция в Гърмен

Сключен договор
(процедура 3).

СПА комплекс „Делта“, с. Огняново, 12 септември 2018

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

Дейности на Община Гърмен към
РП 3 „Проучване и планиране”
Статус

Резултати

3.1.1. Подробно проучване за състоянието и идентифициране на Сключен договор
мерките за опазване на природното и културното наследство, (процедура 4)
формулиране на мерки за бъдещо развитие и опазване
3.1.2. Изготвяне на туристическа програма, съгласно Закона за
туризма, вкл. проучване на възможностите за реализацията на
мерки за хора с увреждания

Сключен договор
(процедура 4)

3.1.3. Разработване на обща методология и извършване на
Сключен договор
проучване на туристическите потоци в Гърмен и Тасос в началото (процедура 4)
и в края на проекта

СПА комплекс „Делта“, с. Огняново, 12 септември 2018

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

Дейности на Община Гърмен към
РП 4 „Повишаване достъпа до туристически обекти“
Статус

Резултати

4.1.1. Подобряване на достъпа до минералните извори, вкл. 1) Сключен договор
мерки за хората с увреждания
(процедура 5)
1) Процедура за СМР
2) Предстои сключване на
2) Процедура за строителен надзор
договор (процедура 6)
4.1.2. Доставка на указателни и информационни табели

Предстои (процедура 7)

4.1.3. Доставка на велосипеди за туристически цели, както и
паркинги, стойки и заслони

Предстои (процедура 8)

СПА комплекс „Делта“, с. Огняново, 12 септември 2018

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

Дейности на Община Гърмен към
РП 5 „Кампания за популяризиране”
Статус

Резултати

5.1.1. Промоционална експозиция на двата най-значими Предстои (процедура 9)
туристически обекта в Гърмен - 3D сканиране и
дигитализиране
5.1.2. Документален филм за туристическите обекти в Гърмен
и Тасос на английски, български и гръцки езици

Предстои (процедура 10)

5.1.3. Информационни турове
1) Двудневен тур в Тасос за 25 д. с увреждания от Гърмен
2) Еднодневен тур в Гърмен за 25 д. с увреждания от Тасос

Сключен договор
(процедура 3)

СПА комплекс „Делта“, с. Огняново, 12 септември 2018

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

Дейности на Община Гърмен към
РП 6 „ Дейности извън зоната на въздействие”
Резултати

Статус

6.1.1. Участие на трима представители на Община Предстои. Според датите на
Гърмен в международни панаири, заедно с Община изложенията/панаирите.
Тасос

СПА комплекс „Делта“, с. Огняново, 12 септември 2018

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

Обобщение
Предвидени са 10 договора с външни изпълнители по проекта за Община Тасос
- 1 договор в приключил – за подготовка
- 4 договора са сключени
- 2 договора предстоят да се сключат до края на месеца
- 3 процедури се подготвят в момента

СПА комплекс „Делта“, с. Огняново, 12 септември 2018

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

Благодаря Ви за вниманието!

СПА комплекс „Делта“, с. Огняново, 12 септември 2018

