Евро ПроКонсулт Русе ЕООД
Адрес: гр. Русе, площад „Свобода“ 7,
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Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Процедура „Развитие на туристически атракции“

Краен срок за кандидатстване:
31.12.2021 г.
Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:
Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ е да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции,
които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на
териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от
туризма.
Конкретни цели:




Да се развият конкурентноспособни недвижими културни ценности със „световно
значение“ – вписани в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО и
„национално значение“, вкл. археологически резервати, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и
2 от Закона за културното наследство, независимо от пространствената им
структура и териториален обхват, чрез превръщането им в туристически атракции,
способни да привлекат брой посетители;
Да се подкрепят недвижими културни ценности с категория „световно значение“
или „национално значение“, притежаващи значителен туристически потенциал.

Бенефициенти:


Министерство на културата;



Общини;



Институции на вероизповеданията и техни местни, поделения, които са
юридически лица

За проекти, които имат Решение на финансов посредник за предоставяне на финансова
помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия на ОПРР 2014- 2020)
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Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 98 530 686,39 лв.
Минимален размер на помощта:

Н/П

Максимален размер на помощта:
До 9 779 150,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима културна
ценност/и с категория „национално значение:, от които не повече от 85% могат да
бъдат предоставени като БФП;
До 19 558 300,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима културна
ценност/и с категория „световно значение“, от които не повече от 85% могат да са
предоставени като БФП;
Допустими дейности:
1. Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, в т.ч.
религиозни такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване,
експониране, социализация, популяризиране, оборудване, въвеждане на техники и
програми за превод, екскурзоводски услуги и др.;
2. Дейности по вертикална планировка, подобряване на прилежащи пространства, както и
подпомагане развитието на туристически продукти (на основата на подпомаганите
атракции) и пазарна информация, като маркетингови проучвания и анализи на
въздействието, регионални проучвания на посетителите, разработка на маркетингови и
рекламни стратегии и програми за туристически продукти, създаване на туристически
пакети и рекламни дейности;
3. Развитие инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и
пътеки на здравето, пътеки за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни
табели, центрове за информация на посетители);
4. Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на
атракциите, необходима за посещението им;
5. Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряка връзка с
подкрепяните атракции;
6. Обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции;
7. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и
панаири и организиране на експедиентски пътувания;
8. Информиране на обществеността, включително чрез кампании за подобряване на
осведомеността относно културното наследство и неговото опазване и съхранение.

Евро ПроКонсулт Русе ЕООД
Адрес: гр. Русе, площад „Свобода“ 7,
Търговски к-с „Дунав“, партер, офис 15
Тел. 082/82 67 57, Моб. 0886 25 37 25
e-mail: office@evroproconsult.com

Допустими разходи:
 разходи за СМР;
 разходи за обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на
съществуващи сгради;
 разходи за проектиране и авторски надзор;
 разходи за строителен надзор и оценка на съответствието;
 разходи за оборудване и обзавеждане;
 разходи за обучения, рекламни и маркетингови дейности, участие в събития,
информиране на обществеността и др.;
 разходи за организация и управление;
 разходи за публичност и визуализация;
 разходи за одит.
Период на допустимост на разходите:
Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от бенефициента и са платени
между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г.

