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Проект „Промотиране и развитие на при-
родното и културното наследство на
българо-гръцкия трансграничен регион
чрез интелигентни и електронни инстру-
менти“, с акроним „eTOURIST“,  е финанси-
ран от Програма за сътрудничество INTERREG
V-A Гърция – България” 2014-2020 с общ бюд-
жет от 334.467,00 €.

Водещ бенефициент е Регионално сдружение
на общините “Марица” и партньори са Димо-
синетеристики Еврос СА, Етнографски музей
на Тракия – Агелики Гианакиду и  Парт-
ньорство На Активните Граждани

Обща цел на проект
Основната цел на про-
екта е да популяри-
зира и развива
културното и природ-
ното наследство и на-
следството свързано с
традиционни храни и
вино в регион Хас-
ково-Еврос.
• Оценка на обектите от
културното и природно на-
следство и традиционното кулинарно изку-
ство и вино, които са от изключително
значение за района Хасково-Еврос
• Подкрепа и промотиране за развитието на
природното и културно наследство, тради-
ционното кулинарно изкуство и вино в Хас-
ково – Еврос
• Културното и природно наследство на транс-
граничния регион Хасково-Еврос да е по-
близо 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 гастро-
номия и вино в региона Еврос и Хасково
• проучване на обекти на природното и
културно наследство в трансграничния
регион Хасково – Еврос и идентифици-
ране на важни за региона обекти
• т проучване на  радиционна кухня и
вино в Еврос и Хасково за представяне на
традиционни рецепти, билки и под-
правки, традиционни продукти, както и

записване на характеристиките на регио-
ните, които произвеждат тези конкретни
вина от уникалните сортове лоза, отглеж-
дани в районите и записване на винар-
ските изби
• Дигитализация на културни и природни
обекти, паметници на района и създаване
на 360 снимки и видеоклипове на тури-
стически маршрути за трансгранична
зона
• Дигитализация и създаване на видео-
клипове за гастрономия и вино в Еврос

• Печат на брошури и представяне на про-
грамата в местните медии
• Софтуерно приложение за интелигентни
устройства за предоставяне на иновативен
достъп до природни и културни обекти, га-
строномия и вино в трансграничния ре-
гион (eTOURIST)
• Интерактивен дигитален уеб портал “Кул-
турно и природно наследство на Хасково-
Еврос”; 
дигитализирани културни и природни обе-
кти 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 про-
грамата


