ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Македония

ПОКАНА
за
ТРАНСГРАНИЧЕН ФОРУМ НА ТЕМА
"КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН - УНИКАЛЕН РЕСУРС ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ"
Място на провеждане: Конферентната зала на Интерхотел Сандански, гр. Сандански
Дата на провеждане: 21-22 декември 2017г.
Уважаеми Дами и Господа,
Сдружение СЪВРЕМИЕ – гр. Сандански и Сдружение Център за Развитие и
Промоция ПРОМО ИДЕА – гр. Струмица Ви канят да присъствате на финален
трансграничен форум на тема "Културното наследство на трансграничния регион уникален ресурс за развитие на селски и културен туризъм". Форумът се организира в
рамките на проект „Повишаване на конкурентоспособността на регионалния туризъм
чрез подкрепа на развитието на селския и културент туризъм в трансграничиня регион
на Бъгария и Македония (RURAL REVIVAL)“, финансиран от Interreg – ИПА Програмата за
трансгранично сътрудничество България – Македония.
На форума ще присъстват участници от България и Македония, работещи в сферата на
туризма

-

публични

и

частни

културни

институции,

туристически

агенции,

туроператори, туристически информационни центрове, музеи, регионални и местни
власти и други заинтересовани страни.
По време на ФОРУМА ще бъдат представени основните продукти, разработени в
рамките на проекта - уеб сайта на проекта: http://e-tourism-bg-mk.eu с електронна
библиотека с 24 подбрани села от пограничния регион на България и Македония със
запазена автентична култура, архитектура и обичаи; филм за община Сандански и филм
за община Струмица, показващи богатото и разнообразно културно наследство на
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региона; луксозен каталог за популяризиране на изчезващи села от пограничния район
с техните традиции и обичаи; четири туристически маршрута из интересни, но
непопулярни селски райони на България.
Участниците ще имат възможност да участват в тематични демонстрации на
традиционни изкуства и занаяти, начин на живот и традиции.
Поемат се разходите за нощувки на 10 участника от България. С приоритет ще бъдат
участниците от по-отдалечените райони – Благоевград, Гоце Делчев, Симитли, Разлог,
Банско.
Разходите за храна са за сметка на организаторите за всички участници.
Участниците от България поемат сами разходите си за транспорт.
Подробна информация за темите на срещата ще намерите в приложената Програма.
При интерес от Ваша страна, трябва да потвърдите участие до 12:00 часа на
20 декември 2017г., като попълните регистрационна форма и я изпратите на
е-mail: savremie@yahoo.com
Лице за контакт:
Ани Симеонова на тел: 0876 882050
Калина Хицова-Аврамова на тел: 0892 260539
Приложение:
1. Програма
2. Регистрационна форма

С уважение,
Екипа на Сдружение СЪВРЕМИЕ
гр. Сандански, ул. Македония №36
е-mail: savremie@yahoo.com
www.savremie.org

