Проект фінансується
Європейським Союзом

Gree
THiS

Спільні кордони. Спільні рішення.

Зелений туризм та історична спадщина сходинка для розвитку Басейну Чорного Моря

GreeTHiS BSB-305

Опис проекту
Проект GreeTHiS (Зелений туризм та історична спадщина - сходинка для розвитку
Басейну Чорного Моря) випливає з спільної ідеї консорціуму проекту, що національна
історична і архітектурна спадщина надзвичайно корисна для розвитку культурного
туризму, але це дуже чутлива частина соціально-економічного життя країн
Чорноморського регіону. З одного боку, територія кожної із країн-учасниць є
виключно багатою історичною та архітектурною спадщиною, представленою не
тільки пам'ятками, але переважно будівлями та міськими громадами, захищеними
національним та міжнародним законодавством. З іншого боку, охоронювані будівлі
стикаються з твердими бар'єрами у їхньому обслуговуванні та експлуатації як
туристичних, житлових або комерційних об'єктів, що, таким чином, негативно
впливає на навколишнє середовище. Комплексний баланс між юридичними та
екологічними вимогами та розвитком бізнесу історичних будівель визначається як
спільна проблема в країнах Чорного моря, і проект GreeTHiS є амбіційним для
забезпечення можливостей для інноваційних та нетрадиційних рішень. Дві місцеві
органи влади, дві асоціації місцевих органів влади та дві неприбуткові організації з
шести країн Чорного моря (Болгарія, Грузія, Греція, Молдова, Румунія та Україна)
об'єднують свої зусилля у здійсненні низки заходів, спрямованих на посилення
розвитку культурного туризму у країнах Чорного моря. Проект GreeTHiS досліджує
можливості для розвитку транскордонного зеленого культурного туризму в країнахучасницях проекту та за її межами, надаючи широку платформу для обміну досвідом
та знаннями між операторами туристичного ринку, місцевими органами влади,
власниками охоронних будівель та кінцевими споживачами. У низці семінарів,
зелених туристичних вихідних, бізнес-сніданків та навчальних візитів GreeTHiS
забезпечує активну участь та залучення всіх зацікавлених сторін. В результаті
спільна дорожня карта культурно-туристичної спадщини Басейна Чорного моря
окреслює тенденцію розвитку та об'єднує спільні цілі країн Басейна Чорного моря;
інноваційні технічні рішення для ЕЕ у захищених будівлях будуть включені в
електронну платформу технологій на користь підприємців з охорони спадщини. Крім
того, довідник з віртуальної реальності щодо історичних місць у Чорному морі стане
результатом контекстного дослідження потенціалу зеленого культурного
туристичного ринку країн-учасниць проекту, а також проведених у рамках проекту
техніко-економічних обґрунтувань, що сприяє підвищенню туристичної
привабливості досліджуваних територій. Нарешті, м. Ізмаїл (Україна), UBBSLA
(Болгарія) та муніципалітет Орестіада (Греція) демонструють, як захищену будівлю
можна перетворити на привабливий культурний туристичний об'єкт шляхом
поєднання сучасних заходів з адаптації клімату та туристичних об'єктів. Найкращим
можливим територіальним охопленням проекту є перевага для забезпечення
можливого відтворення досягнень проекту.

Загальні цілі проекту:
Загальна мета GreeTHiS полягає в тому, щоб сприяти розвитку зеленого
транскордонного історичного туризму в басейні Чорного моря шляхом заохочення
ноу-хау, технології адаптації клімату до історичних і захищених будівель та сприяння
передачі інноваційних бізнес рішень між країнами.

30 місяців
Тривалість
Загальний бюджет
1 105 080,96 Євро
Консорціум проекту складається з 6 організацій
розташованих у 6 країнах Чорного моря:
Союз болгарських
місцевих органів
влади Чорного моря

Муніципалітет
Орестіади

Агентство
транскордонного
співробітництва та
європейської
інтеграції

Національна асоціація
місцевих органів
влади Грузії

Виконавчий комітет
Ізмаїльської міської
ради

Асоціація
транскордонного
співробітництва
«Еврорегіон «Нижній
Дунай»

Конкретні цілі проекту:
1 Підтримувати зміну орієнтації зелених туристичних компаній на стійкість клімату
до туристичних об'єктів та будівель, шляхом створення сприятливих бізнесможливостей в країнах БЧМ.
2 Збільшити потенціал зацікавлених сторін у сфері адаптації клімату в історичній
спадщині та у сфері зеленого історичного туризму.
3 Продемонструвати стійку енергетичну інтервенцію в історичних районах і
будівлях, що дотримуються культури, спадщини та місцевого характеру.

Цільові групи проекту
Громадськість

1500
регіональні
державні
органи влади

місцеві
державні
органи влади

20

90
зацікавлені
особи,
включаючи ГО

120
організації з
надання інфраструктурних та
адміністративних
послуг

організації з
підтримки
бізнесу

20

100
МСП

250

Заходи проекту

Т1 – Технічні рішення в області ЕЕ та адаптації до зміни клімату в
історичних будівлях та пам’ятниках
(1) Розробка спільного он-лайн-каталогу зеленого туризму (2) Техніко-економічне
обґрунтування для 3 будинків по кожній країні для впровадження інвестиційних
заходів у будівлі, що охороняються (3) Дослідження ринку інноваційних технологій
для ЕЕ та кліматичних будівель в країнах Басейну Чорного Моря (4) Список
технологій, виробників та дистриб’юторів, доступних та діючих у країнах проекту (5)
Технічний каталог інноваційних технологій та виробників (6) Технічна допомога
місцевим громадам у захищених районах

Т2 – Зелений туристичний потенціал природоохоронних територій
країн Басейну Чорного Моря та можливості їх розвитку
(1) Дорожня карта історичного туризму Басейна Чорного Моря та його зелені аспекти
(2) Віртуальний путівник по історичним чорноморським прикордонним місцям (3)
Контекстне дослідження ринкового потенціалу історичного та культурного туризму в
басейні Чорного моря (4) Семінари для зацікавлених сторін (5) Навчальні візити для
огляду потенційних об’єктів історичного та культурного туризму

Т3 – Бізнес в історії – Розвиток потенціалу та обмін досвідом щодо
зеленого туризму в Басейні Чорного Моря
(1) Розвиток потенціалу та обмін досвідом щодо зеленого туризму в басейні Чорного
моря. Навчальні візити для обміну досвідом та підвищення обізнаності та зустрічі з
зацікавленими сторонами (2) Міжнародні семінари та бізнес-сніданки (3) Зелені
туристські вихідні (4) Міжнародні форуми – сучасний підхід до зацікавлених сторін у
сфері туризму та зеленого виробництва, щоб об'єднати їх зусилля у розвитку
зеленого туризму басейну Чорного Моря

Інвестиції невеликих масштабів
Пілотне будівництво зеленого історичного туризму (1) Будівля архітектурного
значення Варна, Болгарія (2) Історичний туризм Ізмаїл, Україна (3) Виставковий
центр «Каратеодоріс» в Ней Висса, Орестіада, Греція.

Основні результати проекту

Проект спрямований на досягнення наступних результатів:
џ
џ
џ
џ

џ
џ

Досліджено принаймні 5 технологій адаптації ЕЕ / клімату для опису застосування
в історичних будинках та громаді (у кожній країні-партнера).
Техніко-економічне обґрунтування для 3 об'єктів потенційної спадщини в кожній
країні (всього18).
Проведення маркетингових досліджень виробників / дистриб'юторів зелених
технологій.
Проведення контекстного дослідження ринкового потенціалу культурного та
історичного туризму та розробка дорожньої карти зеленого історичного туризму
БЧМ.
Проведена інформаційна кампанія в історичних спільнотах та туристичному
бізнесі.
Обмін досвідом між країнами- партнерами в галузі захисту історії та екологічно
чистих туристичних стратегій для розвитку зеленого туризму відповідно до
сучасних тенденцій в галузі охорони навколишнього середовища.

Завдяки досягненню цих результатів проект GreeTHiS буде сприяти участі в програмі
RI 1.1 «Сила транскордонного бізнесу в туризмі і культурному секторі». Ринкові та
контекстні дослідження стануть основою для результатів O.T1.1 та O.T1.2,
створюючи, таким чином, життєздатний та миттєвий зв'язок між зацікавленими
сторонами, виявлення ділового потенціалу у сфері енергетики та туризму. Крім того,
техніко-економічне обґрунтування допоможе підприємцям, власникам спадщини та
місцевим органам влади змінити свою поведінку на користь збереження спадщини та
розвитку зеленого культурного туризму. Він пов'язаний безпосередньо з результатом
O.T2.2 Віртуальний довідник до історичних місць BSCB, який, в свою чергу, стане
цінним інструментом для просування цінностей країн-учасниць проекту та їхніх
операторів ринку. Нарешті, різні спільні міжнародні наради, такі як семінари, зелені
вихідні та навчальні візити, сприятимуть діалогу між країнами Чорного моря на
професійному та політичному рівні, а отже, сприятимуть встановленню міцних
зв’язків.

Організація та участь у заходах в рамках проекту GreeTHiS
За час реалізації проекту Виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради було
прийнято участь у:
Стартовій конференції проекту, що відбулась 13 грудня 2018 р. в м. Варна,
Болгарія, та була організована Союзом болгарських місцевих органів влади
Чорного моря як головним партнером проекту.
џ Міжнародному семінарі, що відбувся 11 червня 2019 р. у м. Кагул, Молдова за
участю представників туристичної та енергоефективної сфер діяльності країн
Басейну Чорного моря. Під час зустрічі представники Причорноморських країн
мали можливість обмінятись досвідом і обговорити актуальні проблеми і можливі
шляхи їх вирішення в відповідних сферах діяльності.
џ

За час реалізації проекту Виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради було
проведено:
Прес-конференцію та робочий семінар, на якому було висвітлено основні цілі та
задачі проекту. На робочому семінарі представники сфери енергоефективних
технологій мали можливість презентувати власне виробництво та послуги,
обмінятись досвідом та обговорити шляхи співробітництва.
џ 3 відвідування об'єктів історичної спадщини в м. Ізмаїл, а саме: Ізмаїльський
музей О.В. Суворова, підрозділ Ізмаїльського музею О.В. Суворова – Діорама
«Штурм фортеці Ізмаїл» та Ізмаїльський історико-краєзнавчий музей Придунав'я.
Учасники заходів мали можливість відвідати історичні та архітектурні об'єкти
міста, ознайомитись із найяскравішими періодами історії міста тощо.
џ Маркетингове дослідження інноваційних технологій з ЕЕ та захисту клімату в
історичних будівлях та на території України в рамках території Басейну Чорного
моря.
џ Сформований список технологій, виробників і дистриб'юторів в сфері
енергоефективності в Україні.
џ

https://greethis.net

https://www.facebook.com/GreeThis

Головний партнер: Союз болгарських місцевих органів влади Чорного
моря
Адреса: вул. Преслав 4, м. Варна, Болгарія
Тел.: +35952600266/+359887290377
E-mail: oﬃce@ubbsla.org/energy@ubbla.org
Website: www.ubbsla.org
Партнер 1: Агентство транскордонного співробітництва та європейської
інтеграції
Адреса: вул. 31 Аугуст 23/4, м. Кагул, Республіка Молдова
Тел.: +373/299-26968/+373/79677501
E-mail: iacobajder@yahoo.fr/vajder@yahoo.com
Website: www.actie.org.md
Партнер 2: Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради
Адреса: пр. Суворова 62, м. Ізмаїл, Україна
Тел.: +380484120036/+380674829055
E-mail: ispolkom@izmail.odessa.gov.ua
Website: www.izmail-rada.gov.ua
Партнер 3: Муніципалітет Орестіада
Адреса: вул. Василеос Константину 11, м. Орестіада, Греція
Тел.: 2552350300 - 301/302552350361
E-mail: mayor@orestiada.gr/m.paraskevopoulou@orestiada.gr
Website: www.orestiada.gr
Партнер 4: Національна асоціація місцевих органів влади Грузії
Адреса: проспект Костава 75г, м.Тбілісі, Грузія
Тел.:+995322726735 /+995322726735
E-mail:dmelua@nala.ge
Website: www.nala.ge
Партнер 5: Асоціація транскордонного співробітництва «Еврорегіон
«Нижній Дунай»
Адреса: вул. Ероілор 64, Галац, Румунія
Тел.:0040236411022/0040740179729
E-mail:actedj@gmail.com
Website: www.portal-edj.ro
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Спільна операційна програма Басейн Чорного моря 2014-2020 спів-фінансується Європейським
Союзом через Європейський інструмент сусідства та країнами - учасницями: Вірменія, Болгарія,
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Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради
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