Програма ФАР Транс-гранично сътрудничество България - Гърция 2005
BG 2005/017-454.03.03 «Устойчиво развитие чрез опазване и съхранение на
водите и биоразнообразието в пограничния регион България-Гърция»,
Компонент 2 «Биоразнообразие»

Проект "Развитие на трансграничния потенциал за екотуризъм и опазване на
биоразнообразието в общини Гоце Делчев и Просочани (Р Гърция)"

Целите на проекта са: Подобряване на местните туристическите продукти,
подобрение на съществуващата туристическа инфраструктура, разнообразяване и
обогатяване на туристическите услуги предлагани в общината, подобрение на
капацитета на местните туристически предприемачи
Целеви групи и бенефициенти: местните жители, местни власти, туристически
предприемачи, туристи и посетители
Продължителност: м.декември 2007 – м.ноември 2008 г.
Бюджет на проекта:

225 907.53 евро

Партньори по проекта: Община Гоце Делчев, Фондация "Туристически фонд-Пирин",
Община Просочани (Р Гърция)
Дейности: разработване на еко-маршрути в района на с.Делчево, превръщане на
бившето училище в с.Делчево в туристически център, популяризиране на туризма в
община Г.Делчев, обучения на планински водачи и интерпретатори на биологичното
многообразие в района.
Туристически културно информационен център
В сградата на бившето училище се обособи Туристически културно информационен
център с пълно оборудване и обзавеждане. На първият етаж са разположени изложбена
площ и зала за посрещане на посетители, а на вторият – зала за презентации,
библиотека и офис. В обновената сграда могат да се провеждат зелени училища,
обучения, културни мероприятия и др.
Пешеходни маршрути:
Обособени са 4 туристически маршрута в живописните околности на с.Делчево.
Предвидени са изграждане на заслони, чешми, дървени мостове, пейки за почивка,

покрита наблюдателна площадка, дървени тоалетни, маркиране на маршрутите с
маркировка, знаци и табели.
Разработване на транс-гранични туристически атракции
• Планинско ориентиране – разработване на различни варианти за планинско
ориентиране в Пирин и Родопите;
• Зелени училища за деца и възрастни;
Популяризиране на проекта
В рамките на проекта са бъдат отпечатани брошури, диплянки, пощенски картички и
карти на региона. Създаде се уебсайт www.delchevo-ecoroutes.info и мултимедийно CD.
Резултати от проекта: разнообразяване на туристическите продукти, увеличен
престой на туристите, увеличение на работните места, по-добро здравословно
състояние на местните хора, които също ще се възползват от еко маршрутите, акцент
върху опазване на природното богатство в община Гоце Делчев, създаден
Туристически-културно информационен център в с.Делчево.

Повече за проекта можете да видите тук - www.delchevo-ecoroutes.info

