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BSB831 HERIPRENEURSHIP
პროექტი მიზნად ისახავს კულტურული მემკვიდრეობის ცნობადობის ამაღლებას და მისი
ეკონომიკური სარგებლის ხელშეწყობის დასაბუთებას. ტვინების გადინების თავიდან აცილებისა

და მოძველებული უნარებისა თუ აზროვნების განვითარების ახალი, საერთო ხედვით

ჩანაცვლების მიზნით, პროექტი ხელს უწყობს კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ახალი

პარადიგმის ჩამოყალიბებას, მემკვიდრეობის მნიშვნელობის საზოგადოებამდე მიტანას და
ტრანსსასაზღვრო მემკვიდრეობის შეთავაზებების მიღების უზრუნველყოფას ციფრული მეგა
ინტეგრატორების საშუალებებით (Net�ix, Youtube, Arte; History Channel და სხვ.).

დაფინანსებულია: ერთობლივი საოპერაციო პროგრამა “შავი
ზღვის აუზი 2014-2020”– ციკლი 2;
პროგრამის უპირატესი კონკრეტული მიზანი – 1. ბიზნესისა და
მეწარმეობის ხელშეწყობა შავი ზღვის აუზში; პროგრამის
პრიორიტეტი 1.1 ბიზნესისა და მეწარმეობის ერთობლივი

ხელშეწყობა ტურიზმსა და კულტურის სექტორებში.
ხანგრძლივობა: 30 თვე (პროექტს დაწყების თარიღი 01.07.2020) 
მთლიანი ბიუჯეტი/ხარჯი: EUR 1 289 538.17 
ევროკავშირის დაფინანსება: EUR 1 186 375.12 
თანადაფინანსების წყაროები: ENPI/ENI
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პარტნიორები

წამყვანი პარტნიორი: კავალას განვითარების სააგენტო
ბულგარეთის შავი ზღვის ადგილობრივი ორგანიზაციების
კავშირი

აღმოსავლეთ შავი ზღვის განვითარების სააგენტო
"დუნაის შავი ზღვის" უნივერსიტეტის ფონდი
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

მოლდოვისშემომავალიდაშიდატურიზმისეროვნულიასოციაცია

HERIPRNEURSHIP პროექტის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ადმინისტრაციული და

სოციალური სფეროდან აქტორების ჩართვა, რათა გაძლიერდეს მათი მხრიდან მემკვიდრეობითი
ტურიზმის ეფექტური მართვის შესაძლებლობები და მოხდეს კვალიფიციური სამუშაო ძალების

გააქტიურება მდგრადი განვითარებისთვის.

HERIPRNEURSHIP გვთავაზობს შემეცნებით და საგანმანათლებლო ჩარჩოს ტურისტული

ადგილების აქტივების გამოყენების თვალსაზრისით, რომელიც მეგზურობას გაუწევს სამიზნე
ბენეფიციარებს (რეგიონები, თემები, მცირე და საშუალო ბიზნესი) ტერიტორიის კულტურული

მემკვიდრეობის პოტენციალის დადგენაში, მონიშვნაში, ღირებულების გამოკვეთასა და
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პროექტის მიზნები
1. შავი ზღვის რეგიონში ტურისტული მიმზიდველობის ამაღლება

კულტურული ტურიზმის შეთავაზების ახალი მოდელისა და
ტურისტული ინკუბატორების შექმნით, იუნესკოს ტურისტულ
ტერიტორიებზე დაინტერესებული მხარეებისთვის ტრენინგისა
და ინფორმაციის მიწოდების გზით;

2. ბიზნეს აგენტების, ტუროპერატორების, პოლიტიკოსების, ადგილობრივი თუ რეგიონული

ორგანოების, ექსპერტებისა და პედაგოგების გაერთიანება კულტურული ტურიზმის
სარგებლის მიღების მიზნით;

3. იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობების გაზიარება ადგილობრივ

მოსახლეობასა და ტურისტებთან, თავისუფალ დროს ტრენინგებით უზრუნველყოფა და, ამ
გზით, რეგიონების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა და ახალი ინვესტიციების მოზიდვა.

მართვაში, რათა მოხდეს კულტურული მემკვიდრეობის პოტენციალის, როგორც ტურიზმის
საშუალების გამოიყენება, რომელიც, თავის მხრივ, უკავშირდება უნიფიცირებული ნიშნებისა და
განმარტების სისტემებს.

იუნესკოს ექსპერიმენტული მემკვიდრეობის დერეფანი
შავი ზღვის აუზში:

50 საპილოტე ადგილი

ელექტრონული წიგნი ხელმისაწვდომია iOS / Android iBook სისტემებით
კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული 6 თეატრალური თამაში 
ონლაინ დაჯავშნის პლატფორმა

მონაწილეობა მსოფლიო ტურისტულ გამოფენაში ბერლინში (ITB)
6 ბიზნეს თანამშრომლობის ხელშეკრულება

იუნესკოს ექსპერიმენტული მემკვიდრეობის დერეფანი შავი ზღვის აუზში აკავშირებს მონაწილე

ქვეყნების ტერიტორიებზე არსებულ ტურისტულ ადგილებს და სთავაზობს ავთენტურ თუ

მულტიკულტურულ ცოდნას თანმხლებ ტურისტულ სერვისებთან ერთად (საცხოვრებელი,
ტრანსპორტი, ქეითერინგი, სუვენირები და ტრადიციული პროდუქტები, სახელოვნებო საქმიანობა
გარე თუ შიდა პერიმეტრზე და სხვ.), რომლებიც ხელმისაწვდომია რეალურ დროში. ეს კი, ქმნის
უნიკალურ შესაძლებლობას შეწყდეს დაბალი ხარისხის ტურისტული პროდუქტების წარმოებისა
და შეთავაზების პრაქტიკა. კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული ტურისტული

სერვისების განვითარება მოხდება საზღვრისპირა რაიონებში კულტურული ფასეულობების,
ბუნების ძეგლებისა და ეკოსისტემების, ტურისტული ადგილებისა და ტრადიციული რეწვის
გაზიარებით, შეთავაზების ახალი ფორმების სტიმულირებითა და ახალგაზრდების წახალისებით,
დაიცვან საკუთარი მემკვიდრეობა.

სიახლეები და ღონიძიებები
· ძველ ქალაქ ნესებარში სასწავლო ვიზიტის საშუალებით მოხდა პარტნიორების შეკრება
ბულგარეთში;
· გაიცანით რუდის მონასტერი, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადგილი მოლდოვაში;
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პროექტის ვებგვერდიპროექტის ვებგვერდი

· ბულგარეთი: ტურისტული სერვისების შეთავაზების საჭიროებების შეფასების მიზნით,
დაინტერესებულ მხარეებთან საკონსულტაციო ღონისძიება;
· მეორე ტრანსნაციონალური შეხვედრა და თანამშრომლობითი ღონისძიება გაიმართა UBBSLA-ს
(ბულგარეთის შავი ზღვის ადგილობრივი ორგანიზაციების კავშირი) მიერ;
· კავალას განვითარების სააგენტომ უმასპინძლა ორდღიან ტრანსნაციონალურ შეხვედრას;
HERIPRNEURSHIP-ის პირველი სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში.

HERIPRNEURSHIP პროექტის მე-3
სასწავლო ვიზიტი

When

Tuesday, May 17th, 10am

Where

Moldova 

ერთობლივი საოპერაციო პროგრამა “შავი ზღვის აუზი 2014-2020”
მასალების რედაქტორი: UBBSLA (ბულგარეთის შავი ზღვის ადგილობრივი ორგანიზაციების

კავშირი)
გამოცემის თარიღი: დეკემბერი 2021

ერთობლივი საოპერაციო პროგრამა „შავი ზღვის აუზი 2014-2020“ თანადაფინანსებულია

ევროკავშირის მიერ ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტისა და მონაწილე ქვეყნების მიერ:
სომხეთი, ბულგარეთი, საქართველო, საბერძნეთი, მოლდოვის რესპუბლიკა, რუმინეთი, თურქეთი

და უკრაინა.

http://heripreneurship.eu/


აღნიშნული გამოცემა მომზადებულია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, რომლის

შინაარსზე ერთადერთი პასუხისმგებელი ორგანოა ბულგარეთის შავი ზღვის ადგილობრივი

ორგანიზაციების კავშირი; არ არის აუცილებელი მომზადებული დოკუმენტი ასახავდეს
ევროკავშირის შეხედულებებს.

“Common borders. Common Solutions.”
 

Black Sea Basin Programme 2014-2020 
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations

https://blacksea-cbc.net/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/about/directorate-general_en

