ПРЕСЪОБЩЕНИЕ
ПРОЕКТ „LIMEN: КУЛТУРНИ ПРИСТАНИЩА ОТ ЕГЕЙСКО
ДО ЧЕРНО МОРЕ“
Приключи

проекта

“LIMEN: Културни

пристанища

от Егейско

до

Черно

море” финансиран по Съвместна оперативна програма /СОП/ „Черноморски басейн
2007 – 2013”, в който община Варна е партньор наравно със 7 институции от 6
държави: Истанбулски университет (Турция), Община Кавала (Гърция), Музей за
национална история и археология в Констанца (Румъния), Отдел „Култура и туризъм”
при Общинския съвет на Одеса (Украйна), Национален изследователски център за
Грузинска

история

на

изкуството

и

опазване

на

културното

наследство

“Г.

Чубинашвили” (Грузия), Община Варна (България) и Университет “Коч” в Истанбул
(Турция).
Целта на проекта е значително да допринесе за справянето с основния проблем за
липсата на пресечна точка между сферите на културата и туризма и развитието на
културния туризъм в широкия Черноморски регион и се ръководи от Европейския
център за Византийско и пост-византийско наследство(Солун, Гърция).
Изпълнението на проекта „LIMEN” е в продължение на друг проект - "OLKAS: от
Егейско до Черно море. Средновековни пристанища по морските пътища на Изтока
2012 - 2013", по който партньор беше Регионален исторически музей - Варна.
В рамките на проекта Община Варна създаде локална мрежа от заинтересовани
страни

от

сферите

образование,

на

култура,

туризъм,

икономика

и

социални

дейности,

в която се включиха всички културни институти, туристическия

информационен център, туроператорите, екскурзоводите, хотелите, университетите
със специалности туризъм, пристанище Варна и др.
Друга важна дейност, която беше реализирана в рамките на проекта беше двудневно
Обучение на тема „Устойчив културен туризъм“. В него се включиха над 70
участници, като една голяма част от тях бяха студенти от специалностите по
икономика и туризъм във Варна. Целта на обучението беше чрез обмяна и
представяне

на

добри

практики

да

се

повиши

мениджърския

капацитет

на

участниците

и

тяхната

информираност

за

възможностите

за

създаване

на

устойчивост на културния туризъм специално в Черноморския регион.
За целите на проекта Община Варна беше домакин и на двудневна работна среща с
фокусът върху възможностите за трансгранично партньорство и наднационални
инициативи между градовете пристанища.
В резултат на работата на партньорите по проект LIMEN се създаде нова институция
наречена

"Културно пристанище на Черно море". Tази инициатива е иновативно

средство за промотиране на градовете по Черно море и техните културни дадености.
Тя ще стартира пилотно с цел увеличаване на административния капацитет на
местно равнище, както и за промотиране и подкрепа на малките и средни
предприятия, функциониращи в сферите на културата и туризма.
Беше подписано споразумение за партньорство между Община Варна, Икономически
университет - Варна, Колеж по туризъм – Варна, Варненска туристическа камара,
Варненски археологически музей и Областен информационен център – Варна, чрез
което в бъдеще да се подкрепя новата институция.
Общият бюджет на проекта “LIMEN: Културни пристанища от Егейско до
Черно море”е в размер на 1.198.871,87 евро.

