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The Project is co-funded by the European Regional
Development Fund and by national funds of the
countries participating in the Interreg V-A “GreeceBulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.
Този материал е създаден в рамките на проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия
трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, е финансиран от Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020.
Димоцинетеристики SA е отговорен за този материал и по никакъв
начин не изразява мнението на Европейския Cъюз, участващите
страни, Управляващия Οрган и Генералния Cекретариат.

Проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на
българо-гръцкия трансграничен регион
чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, е финансиран от Програма за сътрудничество INTERREG
V-A Гърция – България” 2014-2020 с общ бюджет от 334.467,00 €.
Водещ бенефициент е Регионално сдружение
на общините “Марица” и партньори са Димосинетеристики Еврос СА, Етнографски музей
на Тракия – Агелики Гианакиду и Партньорство На Активните Граждани
Обща цел на проект
Основната цел на проекта е да популяризира
и
развива
културното и природното наследство и наследството свързано с
традиционни храни и
вино в регион Хасково-Еврос.
• Оценка на обектите от
културното и природно наследство и традиционното кулинарно изкуство и вино, които са от изключително
значение за района Хасково-Еврос
• Подкрепа и промотиране за развитието на
природното и културно наследство, традиционното кулинарно изкуство и вино в Хасково – Еврос
• Културното и природно наследство на трансграничния регион Хасково-Еврос да е поблизо до туристите
• Подобряване на знанията за традиционното
кулинарно изкуство и вино в трансграничния
регион

резултати по проекта
• проучване съдържащ методология за
културни, природни обекти, паметници,
която включва също традиционна гастрономия и вино в региона Еврос и Хасково
• проучване на обекти на природното и
културно наследство в трансграничния
регион Хасково – Еврос и идентифициране на важни за региона обекти
• т проучване на радиционна кухня и
вино в Еврос и Хасково за представяне на
традиционни рецепти, билки и подправки, традиционни продукти, както и

записване на характеристиките на регионите, които произвеждат тези конкретни
вина от уникалните сортове лоза, отглеждани в районите и записване на винарските изби
• Дигитализация на културни и природни
обекти, паметници на района и създаване
на 360 снимки и видеоклипове на туристически маршрути за трансгранична
зона
• Дигитализация и създаване на видеоклипове за гастрономия и вино в Еврос

• Печат на брошури и представяне на програмата в местните медии
• Софтуерно приложение за интелигентни
устройства за предоставяне на иновативен
достъп до природни и културни обекти, гастрономия и вино в трансграничния регион (eTOURIST)
• Интерактивен дигитален уеб портал “Културно и природно наследство на ХасковоЕврос”;
дигитализирани културни и природни обекти от значение за трансграничния регион;
дигитализирани традиционна кулинария и
традиционни вина

• Участие в Международния туристически
панаир в София, България
• Образователни семинари в Хасково и
Александруполис по гастрономия и вино
• Фестивали в Хасково и Александруполис:
Традиционна кухня и вино
• Научна конференция в Хасково по програмата

