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Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“
Асоциация на Българските Черноморски Общини
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Съвместна Оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ е финансирана от
Европейския Съюз чрез Европейския Инструмент за Съседство и от участващите
държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.
Тази брошура е публикувана с финансовата подкрепа на Европейския Съюз. За
съдържанието на тази публикация носи отговорност Асоциация на Българските
Черноморски Общини и по никакъв начин на отразява позицията на Европейския Съюз

БИЗНЕС

ЗЕЛЕНИЯТ ТУРИЗЪМ И ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО
като предпоставка за развитие на Черноморския регион

Амбицията на GreeTHIS
6 партньора от 6 държави /България, Гърция, Молдова, Грузия, Румъния и Украйна/
се стремят да допринесат за развитието на културния туризъм на трансгранично ниво в
Черноморския басейн чрез инициирането на множество дейности.

GreeTHIS се грижи за

КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО

БИЗНЕС

Устойчиви енергийни
решения в
исторически зони и
сгради за опазване на
местната култура,
наследство и
идентичност
Повишаване на
капацитета на
заинтересованите лица
в културното
наследство, адаптиране
към климата и зеления
туризъм

Развитие на зеления
туризъм в
Черноморския регион

GreeTHiS
цели

Насърчаване на
зелени туристически
бизнес дейности за
постигане на
устойчивост на
защитени зони

Знания и ноу хау за
опазване на
наследството,
технологии за
адаптиране към
климата в исторически
и защитени сгради
Трансфер на
иновативни бизнес
решения и да създаде
благоприятни бизнес
условия в участващите
страни

Как ще направим това?
Партньорите по GreeTHIS ще работят, за да ви предложат:

Онлайн каталог за зелен туризъм, който ще служи като платформа за обмен между
туристическите оператори на пазара

ТУРИЗМА

ОКОЛНАТА
СРЕДА

Пред-проектни проучвания на 3 сгради с културно-историческо значение за възможностите
за прилагане на инвестиционни мерки
Пътна карта на културния туризъм и зелените възможности за представяне на прехода от
античността към модерните времена в Черноморския регион
Виртуален справочник с културно-исторически обекти подчертавайки тяхната
идентичност, обкръжаваща среда, природни дадености, отличителни характеристики на
териториите

GreeTHIS ще покаже ползите за

Ефективността на ресурсите – насърчавайки предприемачеството и бизнес
идеите
Опазване на климата – достигайки целите 2020 на ЕС
Иновациите – стимулирайки нови методи и приложения в зеления туризъм
Синергиите – обединявайки опита и споделяйки експертизата в Черноморския
басейн

Мултикултурни туристически събития /международни работни срещи и зелени уикенди/ за
разширяване на бизнес възможностите и насърчаване на сътрудничеството
Обучителни посещения за обмяна на опит и знания с цел повишаване на бизнес уменията и
увеличаване на туристическия потенциал
Пилотни инвестиции в сгради с културно-историческо значение, съчетавайки елементи от
сферата на туризма, опазване на климата и околната среда, местното и регионалното
развитие

