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 „КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС-ДЕЙНОСТИТЕ В СФЕРАТА
НА РИБАРСТВОТО И ТУРИЗМА“
БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕТ „ЗЕЛЕНАТА КЪЩА – ВЛАДИМИР АНГЕЛКОВ“
Обща стойност на проекта: 131 481,00 лева
Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 78 561,00лева

Мярка от МСР: 2.2 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и
туризма, в полза на малки рибарски общности"
Период на изпълнение: 15.07.2014 г. - 15.04.2015 г.
Постигнати резултати:
● Създадена и функционираща в интернет интерактивна, мултимедийна карта на територията,
представяща детайлно възможностите и условията за потребление на продуктите и услугите на
алтернативния туризъм;
● Създадени и публикувани на 5 броя видео-презентационни, мултимедиини файла, представящи по
експресивен начин възможностите за туризъм и туристическите атракции на територията на рибарската
общност;
● Внедрени електронни инструменти – електронни рецепции, резервации, групово пазаруване,
електронно разплащане, дистанционно обучение, QR-кодове - като основа за цифровизация на бизнес –
дейностите в рибарството и туризма в територията;
● Функциониращ корпоративен портал на консултантския
център, предлагащ информация, обучение и закупуване или
наемане на бизнес- електронни инструменти;

Кратко описание на дейностите на бенефициента и района
в който работи: ЕТ „Зелената къща – Владимир Ангелков“ е
регистрирана по Търговския закон и има всички права да
извършва законно допустимите дейности в сферата на
туризма. Членува в Европейска професионална мрежа
LinkedIn и Европейската мрежа за електронна подкрепа на
бизнеса.
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Допълнителна информация: Ръководител проект – Владимир Радев Ангелков, тел. 0878 132 783
Снимки:

