
 
PESCAVET ще допринесе за развитието на
крайбрежните общности и морския сектор в
Средиземно и Черно море, чрез качествени и
иновативни курсове за обучение на професионалисти,
свързани с песка-туризъм*. Проектът е насочен към
професионалисти с цел повишаване информираността
им  относно възможностите за кариера в свързания с
рибарството туризъм и подобряване на техните умения
чрез прилагане на утвърдени стандарти и пратики за
нови процеси и маркетингови техники за проектиране,
популяризиране и преглед на продукти или услуги в
песка туризма (Интелектуален продукт /ИП/ ИП1),
създаване на Портал за техническа поддръжка на
бенефициентите със специфично обучение и
консултиране (ИП2) и разработване на електронен курс
за подобряване предприемаческите умения в песка-
туризма (ИП3).
 
 
 
 
 

 

Проектът Pescavet (n ° 2020-1-LV01-KA202-077503) е финансиран с подкрепа от
Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора

и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на
съдържащата се в нея информация.                

БЮЛЕТИН

https://pescavet.eu/

https://www.facebook.com/PescavetEU

От първата партньорска среща доОт първата партньорска среща до
първите резултати. . .първите резултати. . .  

  

Партньори от Латвия, Кипър, Италия и България
 

участваха в начална онлайн среща през януари 2021 и
представиха институциите и проекта;
 
започнаха работа по разработването на ИП1 -Бенчмарк
синтезиран доклад за нови процеси и маркетингови
техники за проектиране, популяризиране и преглед на
продукти или услуги в песка-туризма;
 
осъществи проучване - онлайн и с разпечатан
въпросник;
 
Работиха по съдържанието за ИП2 -PESCAVET Портал
за техническа подкрепа за бенефициентите за
специфични обучения и консултиране;
 
работиха по съдържанието за ИП3 -PESCAVET
електронен курс за млади хора за повишаване на
предприемаческите умения в песка-туризма.
 

 

Пескатуризмът е дейност с
увеличаваща се популярност по
целия свят. Този алтернативен
източник на доходи за рибарите
трябва да намали интензивността
на риболовните дейности, да

допринесе за устойчиво управление
на рибните ресурси и

популяризиране културното
наследство на традиционния и

дребномащабен риболов.
 
 

Съгласно дефиницията на
Европейския парламент, песка-
туризмът включва развлекателни
риболовни дейности, организирани
и осъществявани от рибари,
включително дейности, извършвани
с риболовна лодка или кораб с
шкипер, отвеждащи туристите в
морето за извършване на подобни 
 занимания, като странична дейност,
допълваща основната на
професионалните рибари.

 
 
 


