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ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Да създаде благоприятни условия за увеличаване на

възможностите за устойчиво предприемачество в сектора

на рибарството и да допринесе за развитието на

крайбрежните общности в басейните на Средиземно,

Балтийско и Черно море чрез допълване на риболовната

дейност с риболовен (песка) туризъм



ПАРТНЬОРИ
4 ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 3 МОРСКИ БАСЕЙНА

Латвийска Морска Академия, Латвия

/координатор на проекта/

Енорос Консултинг ООД, Кипър

Международно популяризиране     на 

Сицилия - PRISM, Италия

Морски клъстър България 



ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Да създаде благоприятни условия за увеличаване на

възможностите за устойчиво предприемачество в сектора на

рибарството и да допринесе за развитието на крайбрежните

общности в басейните на Средиземно, Балтийско и Черно море

чрез допълване на риболовната дейност с риболовен

(песка) туризъм

1 Декември 2020 30 Ноември 2022



ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ

• Доклад за нови 
процеси и 
маркетингови 
техники за 
проектиране, 
популяризиране и 
преглед на 
продукти или  
услуги в песка 
туризма

1

• PESCAVET портал 
за подкрепа на 
бенефициенти за 
специфични 
обучения и тренинг 
програми

2
• PESCAVET 

електронен курс за 
млади хора за 
подобряване 
предприемаческите 
им умения за песка 
туризъм

3



РЕЗУЛТАТИ 
ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 1

1. Оценка на знанията и уменията, както и на съществуващите практики в песка 

туризма
 Разработване на въпросник и събиране на информация от 50 респондента от всяка

страна-партньор ( професионалисти, представители на бизнеса, образователни 

институции

2. Изготвяне на доклади на национално ниво  от всеки партньор

3.  Проучване на добри практики от съответните морски региони

4. Обобщен доклад  на база  данните от националните доклади



РЕЗУЛТАТИ
ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 2

Електронна платформа PESCAVET за улесняване достъпа до .обучение и 

осигуряване техническа помощ за професионалисти за придобиване знания  и  

умения в предприемачество в риболовния сектор

1. Проектиране и разработване на PESCAVET платформата – функции и 

съдържание. A2 Drafting the PESCAVET Gateway manual

2. Разработване на ръководство за ползване на PESCAVET платформата  -

указания и технически изисквания

3. Тестване нa PESCAVAT платформата и настройки 



РЕЗУЛТАТИ
ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 3

Обучителен електронен курс за млади хора  за повишаване 

предприемаческите им умения – практическа рамка за специфични умения и 

компетенции в песка туризма

1. Проектиране  на курса – структура, резултати от обучението и наръчникl

2. Разработване на курсовия материал и превод на езиците на партньорите ( 9

модула)

3. Пилотно тестване нa е-курса  и допълване 



СЪБИТИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Октомври-ноември 2022

Латвия Кипър Италия България



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

office@marinecluster.com
www. marinecluster.com
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