Επικεφαλής Δικαιούχος:
Regional Municipalities Association
“Maritza”
Headquarters: 4, Tzar Osvoboditel Street, 6300
Haskovo, Bulgaria
Oﬃce: Business Incubator,
6310 Klokotniza, Bulgaria
E-mail: maritza@maritza.info
Tηλ.: +35938665021 | Φαξ: +359 38 66 4869
http://maritza.info/
Δικαιούχος Έργου 2:
Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.
Προβατώνας 68003 Ελλάδα
E-mail: dimossin@dimossin.gr
Tηλ.: 2554020090/91 | Φαξ: 2554041800
www.dimossin.gr
Δικαιούχος Έργου 3:
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
Αγγελική Γιαννακίδου
14ης Μαΐου 63, Τκ 68100, Αλεξανδρούπολη
E-mai: info@emthrace.org
Tηλ.: 25510 36663
https://emthrace.org/
Δικαιούχος Έργου 4:
Συνεργασία Ενεργών Πολιτών
Μεσογείων 392, Αγία Παρασκευή 15342
E-mail :Acc.greece@gmail.com
Tηλ.: 2130351914
http://www.activecitizens.eu

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.
Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Προώθηση και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής
περιοχής Βουλγαρίας- Ελλάδας μέσω έξυπνων και ψηφιακών εργαλείων»
με ακρωνύμιο «eTOURIST», και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020 με την σύμβαση
επιχορήγησης No В2.6с.07/09.10.2017. Υπεύθυνος για το περιεχόμενο
αυτό είναι μόνο η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε και σε καμία περίπτωση
δεν εκφράζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμμετέχουσες
χώρες, της Διαχειριστικής Αρχής και της Γενικής Γραμματείας.

Το έργο «Προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της
διασυνοριακής περιοχής Βουλγαρίας - Ελλάδας μέσω έξυπνων και ψηφιακών εργαλείων (Promotion and development of
natural and cultural heritage of BulgarianGreek cross-border region through smart
and digital tools-eTourist)» με ακρωνύμιο
eTourist εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται στα
πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, με
συνολικό προϋπολογισμό 334.467,00€.
Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων «Μαρίτζα» ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες εί- ναι
η Δημοσυνεταιριστική
Έβρος Α.Ε., το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου
και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Συνεργασία Ενεργών Πολιτών.

Μέσω του έργου πραγματοποιήθηκαν οι
παρακάτω δράσεις:
• Μελέτη που περιέχει ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τις πολιτιστικές, φυσικές τοποθεσίες, τα μνημεία, η οποία επίσης περιλαμβάνει
και την παραδοσιακή γαστρονομία και οίνου
στην περιοχή του Έβρου και του Χάσκοβου
• Μελέτη φυσικών και πολιτιστικών σημείων
στην περιοχή του Έβρου και του Χάσκοβου
και αξιολόγηση της σημασίας τους
• Μελέτη για την ανάδειξη της παραδοσιακής
κουζίνας και κρασιού στον Έβρο και στο Χάσκοβο γιαν απαρουσιάσουν παραδοσιακές
συνταγές, βότανα και μπαχαρικά, παραδο-

προγράμματος στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
• νάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
(smartphone, ipad) η οποία θα παρέχει στους
χρήστες και τους επισκέπτες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους πολιτιστικούς, φυσικούς, γαστρονομικούς προορισμούς καθώς και
πληροφορίες για το κρασί και την οινοποίηση
στην περιοχή που έχει συμπεριληφθεί (Έβρος
και Χάσκοβο)
• Ανάπτυξη διαδραστικής ψηφιακής πύλης «Πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του ΧάσκοβοΈβρου» που παρουσιάζει με ελκυστικό τρόπο
περιοχές ή μνημεία φυσικής και πολιτιστικής

σιακά προϊόντα καθώς και καταγραφή των
χαρακτηριστικών των περιοχών που παράγονται τα ιδιαίτερα αυτά κρασιά από τις μοναδικές ποικιλίες αμπελιού που καλλιεργούνται
στις περιοχές και καταγραφή των οινοποιείων
• Ψηφιοποίηση πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών, μνημείων των περιοχών και δημιουργία φωτογραφιών 360 και βίντεο για τις
τουριστικές διαδρομές για την διασυνοριακή
αυτή περιοχή
• Ψηφιοποίηση και δημιουργία βίντεο για την
γαστρονομία και τον οίνο στον Έβρο
• Εκτύπωση φυλλαδίων και παρουσίαση του

κληρονομιάς, τοπικής γαστρονομίας και ιδιαίτερα κρασιά από τις περιοχές του Χάσκοβο και
του Έβρου
• Συμμετοχή στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση
στην Σόφια της Βουλγαρίας
• Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο Χάσκοβο και
στην Αλεξανδρούπολη με θέμα: Γαστρονομία
και Οίνος
• Φεστιβάλ στο Χάσκοβο και στην Αλεξανδρούπολη με θέμα: Παραδοσιακή κουζίνα και κρασί
• Επιστημονικό συνέδριο στο Χάσκοβο για το
πρόγραμμα

Οι στόχοι που τέθηκαν
μέσω του έργου είναι:
• Εντοπισμός και αξιολόγηση των σημείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και ανάδειξη τους σε συνδυασμό με την
τοπική παραδοσιακή γαστρονομία το κρασί και
καταγραφή αυτών στην περιοχή του Χασκόβου
και του Έβρου
• Να γνωρίσουν οι επισκέπτες και οι χρήστες την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της διασυνοριακής
περιοχής με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας
• Ανάπτυξη, καταγραφή και συμπληρωματικότητα
των δεδομένων σχετικά με την παραδοσιακή γαστρονομία και το κρασί στην διασυνοριακή περιοχή του Χασκόβου και του Έβρου
• Βασική επιδίωξη όλων των ανωτέρω είναι η
ανάδειξη των περιοχών του Έβρου και του Χασκόβου ως τουριστικό προορισμό

