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Проект „Културен мост низ вековите“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водечки партнер е Народно читалиште „Георги 

Тодоров 1885“ Белица, Република Бугарија 

Проектен партнер е Центар за развој на Источен 

плански регион, 

Приоритетна оска: Туризам 

Специфична цел: 2.1 - Зголемување на 

туристичкиот потенцијал на регионот преку 

заедничка соработка за подобро зачувување и 

одржливо користење на природното и 

културното наследство 

Вкупен буџет на проектот: 406.222,44 € 

Времетраење: 24 месеци 

ЦЕЛНИ ГРУПИ 

 
Проектот се фокусира на развој и поттикнување 
на прекугранична соработка во областа на 
културниот туризам меѓу јавните институции и 
другите засегнати страни во културата и 
туристичкиот сектор преку организирање 
заеднички настани, трансфер на знаење и 
искуство. Предложената акција има за цел 
одржување на одржлива соработка помеѓу 
двата партнера врз основа на имплементација 
на заеднички иницијативи во различни сфери на 
социјалниот и економскиот развој. Акцијата 
предвидува интервенции кои ќе придонесат за 
зајакнување на соработката на властите во 
прекуграничниот регион, подобрување на 
знаењето и експертизата за развивање и 
спроведување заеднички проекти и подигање на 

•Вид на проект: Инфраструктурен 

•Приоритетна оска:     Туризам

•Специфична цел: Зајакнување 
на туристичкиот потенцијал на 
регионот

Засегнати страни во секторот 
култура и туризам

Посетители на културни 
настани

Јавни администрации –
зголемување на 
капацитетите поврзани со 
туризмот

Локално население

Јавни и културни институции
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јавната свест за придобивките од 
прекуграничните иницијативи. 

Проектот има значајно влијание врз заедничката 
презентација на традиционално и културно 
наследство како алатка за одржлив туристички 
развој на прекуграничниот регион преку 
популаризација на вредностите на културната 
традиција и материјалното и нематеријално 
културно наследство. Реставрацијата и 
заштитата на објектите со културно и историско 
значење, вклучително и спроведување 
активности за искористување на културното 
наследство за развој на туризмот, ќе придонесе 
за зголемена конкурентност на туризмот во 
прекуграничниот регион. Проектот применува 
заеднички иновативен пристап за промовирање 
на искористувањето на културното наследство 
во развојот на туризмот и создавање и развој на 
креативни идеи во инспиративна и интерактивна 
атмосфера на креативни работилници и обуки, 
форум за прекугранична дискусија, 
презентација, креативна веб платформа и трајна 
размена на идеи, искуство и акумулација на 
знаења и вештини за користење на културното 
наследство и креативен развој на производи за 
поддршка на развојот на културниот туризам во 
Белица и Источниот регион. Заедничките 

прекугранични напори ќе придонесат за 
долготрајни резултати за подобрување на 
културниот туризам на меѓународно ниво.  

Пристапот на имплементација на проектот се 
потпира на вмрежување на директни чинители 
од двете страни на границите во областа на 
туризмот и културата и директните корисници се 
активно вклучени во сите активности. 

 

 

Проектни активности: 

1. Две промотивни прес конференции во Штип 
и Белица.  

2. Обуки за туристички водичи. Подобрување 
на квалитетот на туристичките услуги.  

3. Јакнење на капацитетите - обуки за 
управување со културни настани и културно 
наследство.  

4. Дискусионен форум - искористување на 
религиско и културно-археолошко 
наследство за развој на културниот туризам.  

5. Заштитно-конзерваторски работи ИСАР -
Штип, подобрување на квалитетот на 
туристичката инфраструктура.  

6. Рехабилитација на народното читалиште во 
Белица.  

7. Изработка на веб платформа за културно-
археолошки туризам.  

8. 3D мапирање и промотивно видео, 
дигитална технологија.  

9. Работилници - управување со туристички 
дестинации.  

10. Саем на туризам во Белица - претставување 
на културата, историјата и традицијата на 
Источниот регион.  

11. Патувачка презентација на Белица и Саем за 
туризам во Штип.  

12. Набавка на иновативна опрема за 
промоција на културното наследство на 
Белица.  

13. Промоција на реконструираниот објект. 
14. Промоција на постигнатите резултати, 

реконструираниот објект и видеото на 
завршниот настан во Белица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оваа публикација е изработена со помош на 
Европската Унија преку ИНТЕРРЕГ ИПА 
Програмата за прекугранична соработка 
Република Бугарија - Република Северна 
Македонија, CCI 2014TC16I5CB006. Содржината 
на оваа публикација е единствена одговорност 
на Центарот за развој на Источниот плански 
регион и во никој случај не може да се смета 
дека ги одразува ставовите на Европската Унија 
или Управниот орган на Програмата. 


