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Този документ е създаден в рамките на проект Strandja fest, ref. No CB005.1.22.056 по Програма Интеррег за трансгранично
сътрудничество България-Турция 2014-2020, Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ , както и от двете
партньорски страни България и Турция. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Народно читалище Просвета
1914- гр. Малко Търново и при никакви обстоятелства то не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.

Обучение „Развитие на Странджа като
фестивална дестинация“ се проведе в Малко
Търново
От 15-18 декември 2017
Народно читалище Просвета- 1914, Малко Търново беше домакин на
обучение "Развитие на Странджа като фестивална дестинация", което се
проведе в гр. Малко Търново в периода 15-18 декември 2017 г.
Обучението е част от дейностите по проект „Странджа - планината на
фестивалите“ СТРАНДЖА-ФЕСТ, CB005.1.22.056, финансиран от
Програма Интеррег ИПА ТГС България - Турция 2014-2020.
Дискутираните теми включваха: Събитиен туризъм – определения, видове
фестивали; Управление на дестинациите; Планиране и организиране на
събития; Управление и контрол; Брандиране на дестинация; Маркетинг на
дестинациите; Добри практики от България, Турция и други страни,
Създаване на мрежи и клъстери в туризма - възможности и ползи
Destination Marketing Organizations; Маркетинг и управление на
дестинации, Финансиране на събития; Източници на финансиране
Разработване на проекти.

Мрежа от фестивали „Странджа фест“ от двете
страни на границата
По време на обучението беше подписан МЕМОРАНДУМ за
сътрудничество и развитие на Мрежа “СТРАНДЖА ФЕСТ”.
Основаването на мрежата „Странджа фест“ е по инициатива на Народно
читалище „Просвета 1914“ – гр. Малко Търново и Дирекцията по
култура и туризъм в гр. Къркларели, Турция, като част от дейностите по
проект СТРАНДЖА ФЕСТ.
Мрежата „Странджа фест“ e основана като мрежа от организации и
физически лица, заинтересовани от развитието на Странджа като
туристическа, културна и фестивална дестинация. Сред основателите на
мрежата са представители на местни и регионални власти, читалища,
културни и образвоателни организации, НПО, туроператори и
представители на туристическия бизнес. Те ще участват и в съвместен
координационен комитет.
Целта на този меморандум е да се създаде дълготрайно сътрудничество в
областта на културата и организирането на събития между Народно
читалище „Просвета 1914“ гр. Малко Търново и Дирекция по култура и
туризма - гр. Къркларели и местните заинтеровани страни, представители
на държавни, местни и регионални власти, културни и образователни
организации, неправителствени организации, туристически бизнес и
мениджъри на събития.
Партньорството има за цел да засили сътрудничеството, за да се превърне
региона Странджа в разпознаваема фестивална, туристически и културна
дестинация.
Обща цел на членовете в мрежата е да разширяват партньорството със
съпричастни на идеята лица и организации за подобряване на условията и
средата и за развитие на Странджа като фестивална дестинация.
Целта на това сътрудничество е да се мобилизират местните и регионални
ресурси за популяризиране на проекти и събития, да се повиши интереса
на гражданите, да се формира чувство за съпричастност на местните
общности към развитието на Странджа като фестивална дестинация.

Програма за развитие на фестивали и събития
в Странджа - 2017 – 2020 г.
По време на обучението 55 представители на заинтересовани страни от
района на Странджа бурно дискутираха основни проблеми и
възможности и дадоха своя принос за разработването на тригодишна
програма 2017-2020 за развитие на Странджа като фестивална
дестинация и на съвместен промоционален план за 2018.

През 2018 година основни промоционални средства за популяризиране
на фестивалите в Странджа ще бъдат: триезичен сайт: http://www.strandjafest.info и кампании в социалните медии. Вече има изготвени профили
във Facebook: Strandja- the mountain of festivals. Странджа , планината на
фестивалите.
Twitter : Strandja fest
Google +:Strandja.fest@gmail.com
На страницата, организаторите ще публикуват информация за събития,
които ще се проведат на територията на Българска и Tурска Странджафестивали, събори, конкурси и различни празници. Така ще се поддържа
календар с актуална информация за датата и мястото на провеждане на
събитията в Странджа.
Партньорите по проекта, определиха и датите за провеждане на
съвместен трансграничен фестивал Странджа фест , който ще се проведе
през 2018 г. в през уикендите на две последователни седмици, в края на
април в Малко Търново и в началото на май в Къркларели, Турция.

