ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО”
ОС №4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ”
МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК – ДЕВИН – ДОСПАТ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”,
съфинансирана от Европейския Съюз, чрез Европейски фонд за рибарство
“Инвестиране в устойчиво рибарство“.

ПРОЕКТ „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
В РО „ВЗР““
БЕНЕФИЦИЕНТ: СНЦ „БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“
Обща стойност на проекта: 58 306,15 лева
Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 58 306,15 лева

Мярка от МСР: 2.1 „Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез
насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното
усилие "
Период на изпълнение: 22.01.2014 г. - 31.08.2015 г.
Постигнати резултати:
● Разработени туристически пакети (стоки и услуги) с висока добавена стойност - 4 нови туристически
пакета;
● Изграден капацитет на заинтересованите страни за развитие на устойчиви туристически практики –
организиране и провеждане на 8 двудневни обучителни семинари в областта на туризма ;
● Издадена специализирана двуезична тематична
брошура, която представя възможностите за туризъм в
територията; разработена и отпечатана малка книжка с
препоръки за екологосъобразно поведение в района на
водните обекти от територията, 2 бр. статии в
специализирани национални печатни издания,
представящи възможностите за туризъм и риболов в
РО; осигурена публичност чрез проведени начална и
заключителна пресконференции;
● Обмяна на опит и популяризиране на добри
практики, свързани с развитието на устойчив туризъм проучване на добри практики, организирано 1 бр.
учебно пътуване;
Кратко описание на дейностите на бенефициента и
района в който работи: Предметът на дейност на БИ ГД е със законни средства да подпомага развитието
на малкия, средния и фамилния бизнес; да съдейства
за генериране на нови идеи, за насърчаване на
частната инициатива, да подпомага и насърчава
устойчивото развитие на икономиката, да насърчава
заетостта и развитието на човешките ресурси и
повишаване на благосъстоянието на населението,
обмен на опит и внедряване на добри практики и
изграждане на партньорства на местно, регионално,
национално и международно ниво.
Мисията на БИ – ГД е да работи за стимулиране
местното икономическо развитие и създаване на
дългосрочна заетост. Да осигурява специални условия
за подпомагане на стартиращите бизнеси и развиване на техните бизнес дейности, с цел успешното им
излизане на пазара.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО”
ОС №4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ”
МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК – ДЕВИН – ДОСПАТ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”,
съфинансирана от Европейския Съюз, чрез Европейски фонд за рибарство
“Инвестиране в устойчиво рибарство“.

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев е център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО с лицензия
№200912717 по 35 специалности: икономически и счетоводни и административни специалности и
професии от хранително-вкусовата и шивашката промишленост, туризъм и земеделие. БИ-ГД извършва
обучение в специализирани курсове: “Започнете собствен бизнес”, “Започнете собствен туристически
бизнес” и “Бизнес предприемачество”.
Сертификат за отлични постижение, издаден от МРРБ за успешно изпълнение и принос при реализиране
на проект „Туристически калейдоскоп Еврорегион Места – Нестос“ - 2006 г.
Грамота №1 за успешно участие в открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество“ – 2008 г
Сертификат за постижение издаден от Програма ФАР Аксес 2000 и Представителство на ЕК в България за
успешно реализиран проект “Развитие и внедряване на регионален туристически продукт Места –
Чепино”.

Допълнителна информация: Ръководител проект – Росица Кирилова Джамбазова , тел. 0889/519081
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