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Европейският информационен център „Европа Директно - 

Видин“ се финансира от Европейския съюз и е съфинансиран от 

Фондация за регионално развитие. Информацията и мненията, 

публикувани в тази брошура, не отразяват задължително 

мненията и становищата на ЕС.

Защо се нуждаем от културната политика на 
европейския съюЗ?

Една от целите на ЕС е да опазва, разпространява и популяризира 
общото европейско културно наследство. Подпомагането на ин-
дустриите, свързани с творчеството и изкуството, е особено важно 
поради постоянното им влияние върху нашата идентичност, цен-
ности и отношение към света. 

Ползите от развитието на културата, изкуствата и аудио-визия-
та са значителни. Секторите в областта на културата формират 
близо 4,5% от БВП на ЕС, като в тях са заети 8,5 млн. души. Из-
вън тези числа творческите дейности допринасят значително за 
иновациите, освежаването на градската среда и действат поло-
жително върху други сектори като туризма и информационните 
технологии.

Любопитно
ЕС не разполага с изключителни правомощия в областта на кул-
турата. Всяка държава членка е свободна сама да определя подхо-
да и политиките си, свързани с културата и аудио-визията. Съ-
юзът работи в посока допълване и координация на националните 
мерки, като цели да намали разходите и подобри партньорства-
та между държавите. 

Снимка: bnr.bg
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Знаете ли, че?

Създадената през 2007 г. Eвропейска програма за култура насър-
чава културното многообразие, използването му като катализатор 
на творчество и иновации и прилагането му като част от средствата 
на външната политика и международните отношения на ЕС. 

За да финансира проекти в областта на културата, на ниво ЕС 
действа програмата „творческа европа“. Програмата цели не 
само да опази и популяризира европейското културно наследство, 
но и да допринесе за устойчивия растеж на икономиката. Проекти-
те, финансирани от тази програма, са основани на трансграничното 
сътрудничество между творчески организации в ЕС и извън него. 
Помощи получават и проекти за превод и популяризиране на лите-
ратурни творби, създаване на филми, разработване на видео игри 
и много други. „Творческа Европа“ разполага с ресурс от 1,46 млрд. 
евро за периода 2014-2020 г., което е с близо 10% повече спрямо 
изминалия бюджетен период.

Програмата „Творческа Европа“ не е единственият начин, по който 
заинтересованите страни могат да получат подкрепа за идеите и 
проектите си. дейностите по „еразъм+“, които насърчават разви-
тието на умения чрез образование и натрупване на знания, имат 
пряка връзка с културата и творчеството. Културата и културното 
наследството са подпомогнати и от „Хоризонт 2020“, в рамките на 
който се финансират изследванията и иновациите в тези сфери. 

Опазването на културното наследство се гарантира и от отпуснати-
те по линия на Европейския фонд за развитие финанси, възлизащи 
на 3,3 млрд. евро от 2007 насам. За културната инфраструктура пък 
са били отделени 2,2 млрд. евро по същата линия. 

Eвропейска Година на 
културното наследство

Знаете ли, че 2018 г. беше обявена за Ев-
ропейска година на културното  наслед-
ство? През тази година ЕС ще се стреми да 
повиши осведомеността на европейците 
за тяхната история, ценности и традиции. 
В същото време, освен фокуса върху пол-
зите от културното наследство, внимание ще бъде обърнато и на 
предизвикателствата пред него. Такива са например прехода към 
цифровите технологии, лошата поддръжка на наследството и не-
законния трафик на паметници на културата. 

Три са основните цели на Европейската година на културното на-
следство:
на първо място е насърчаването на културното многообразие, 
междукултурния диалог  и социалното сближаване. 
второ, внимание ще се обърне върху приноса на културния сек-
тор за икономическия растеж, разрастването на малките и средни 
предприятия и развитието на цели региони и местности. 
трето, ЕС ще се старае да подчертае ролята на културното наслед-
ство в международните отношения, включително за превенция на 
конфликти или помирение след конфликти.

Снимка: www.operasofia.bg

Снимка: severozapazenabg.com
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С бюджет от 8 млн. евро само за Европейската година на културно-
то наследство ще се финансират редица инициативи и прояви на 
европейско, национално и регионално равнище. Ето кои са те:

Съществуват и други иници-
ативи, създадени с цел популяризи-
ране или опазване на европейското 
културно наследство. Една такава е 
общата награда за културно наслед-
ство на ес на организацията „Europa 
Nostra“. Тя се присъжда от 2002 г. на-
сам и цели насърчаване на обмена на 
добри практики в сферата на опазва-
не на наследството, както и повишава-
не на информираността на граждани-
те за приноса на културата към техния 
живот. 

Във формата на наградата би-
ват отличени до 30 проекта от Европа. 
7 от тях могат да получат голямата на-
града, която е в размер от 10 000 евро. 
Независимите експерти, съставлява-
щи журито, присъждат наградите в 
една от четирите области:

 консервация – за високи постижения в областта на консер-
вацията, опазването и адаптирането на културното наслед-
ство; 

изследвания и цифровизация – за научни проекти за ци-
фровизацията на културното наследство и неговото популя-
ризиране в Европа; 

отдадена работа – за личности или организации с доказан 
принос за културното наследство на Европа; 

образование и повишаване на осведомеността – за успеш-
ни образователни инициативи в областта на материалното и 
нематериалното културно наследство.  

Друга инициатива на „Europa Nostra“ е програмата „7-те 
най-застрашени“, която всяка година определя недвижими кул-
турни паметници, застрашени от различни рискове. В рамките на 
тази програма организацията мобилизира дейци от публичния и 
частния сектор, за да се намери решение на установените про-
блеми. 

1. Споделено наследство: културното наследство при-
надлежи на всички нас

2. Културното наследство в училище: децата откриват 
най-значимите богатства и традиции в Европа

3. Младежта и наследството: младите хора вдъхват нов 
живот на наследството

4. Културното наследство в преход: нов поглед върху 
индустриално, религиозни и военни обекти и ланд-
шафти

5. Туризъм и културно наследство: отговорен и устой-
чив туризъм във връзка с културното наследство

6. Грижливо опазване на наследството: разработване на 
стандарти за качество за намеси в областта на култур-
ното наследство

7. Наследство, изложено на риск: борба с незаконната 
търговия с културни ценности и управление на риско-
вете за културното наследство

8. Умения, свързани с наследството: по-добро образова-
ние и обучение за традиционните и новите професии

9. Всичко за наследството: насърчаване на социалните 
иновации и участието на хората и общностите

10. Наука за наследството: научни изследвания, инова-
ции, наука и технология в полза на наследството

Десет европейски инициативи за 
Европейската година на културното наследство

CC0 Creative Commons: pixabay.com
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въЗможности За финансиране  
в областта на културата

програма за развитие на селските райони, 
подмярка 7.6 „проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и на 
културното и природното наследство на се-
лата“

Финансирането на културни проекти в рамката 
на оперативна програма „Развитие на селските 
райони“ ще се осъществява през 2018 като част 

от подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържа-
не, възстановяване и на културното и природното наследство на 
селата“. Помощта възлиза на до 400 000 евро за проект.  Дейност-
ите, които могат да получат финансова помощ, са свързани с въз-
становяване, реставрация, реконструкция и цялостно поддържане 
на сгради с религиозно значение. Проектите ще бъдат избирани 
на конкурсен принцип, като допустимите кандидати са местните 
представителства на различни изповедания. С тези дейности се 
цели запазването на духовния и културния живот на населението 
в селските райони, както и запазването на културната идентичност 
по тези места. 

подкрепа на преводи на литературни произведения  
по програма „творческа европа“

През 2018 г. се очаква да бъде публикувана покана за финансиране 
на проекти, свързани с преводи на литературни произведения. В 
зависимост от продължителността и целите на проектите, канди-
датите могат да изберат една от двете възможни категории за кан-
дидатстване по проекта. 

в първата категория ще участват предложения, които целят пре-
вод и популяризиране на от 3 до 10 художествени произведения за 
период от 2 години. Желаещите да кандидатстват за финансиране 
в тази категория могат да разчитат на финансиране, равняващо се 
на не повече от 50 на сто от допустимите разходи и ненадвишава-
що 100 000 евро. 

втората категория проекти са с максимална продължителност, 
като от бенефициентите се очаква да преведат, публикуват и попу-
ляризират от 9 до 30 произведения – между 3 и 10 годишно. Спече-
лилите финансиране ще разполагат със 100 00 евро годишно (или 
300 000 евро за целия период на проекта), като помощта отново не 
може да надхвърля повече от половината от допустимите разходи. 
Крайният срок за кандидатстване ще бъде в средата на месец май 
2018 г., а резултатите от конкурса ще станат ясни през м. август тази 
година.

Снимка: www.freeimages.com

Снимка: http://www.creativeeurope.bg/
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финансиране на обучения по програма „творческа европа“, 
подпрограма „медия“

Отправена е покана за предложения към всички фирми, неправи-
телствени организации, асоциации и други, свързани със създава-
нето на съдържание в аудиовизуалния сектор. Целта на дейността 
по подпомагане на обучения е да направи възможно придобиване-
то на нови умения и компетенции от страна на професионалисти 
в аудиовизуалните среди. Ще се наблегне върху използването на 
дигиталните технологии и адаптирането на участниците към най-
новите изменения на пазара, както и тестването на нови подходи 
във всякакви платформи и формати. Очаква се участниците да тест-
ват нови подходи към събирането и поддържането на аудитория и 
изпробване на иновативни бизнес модели. Финансовата помощ ще 
достига до 80 на сто от всички допустими разходи в случай, че дей-
ностите са планирани на интернационално или регионално ниво, 
и до 60 на сто в случай на дейности на европейско ниво. Общият 
наличен бюджет е оценен на 7,5 млн. евро. Крайният срок за пода-
ване на проектни предложения е 26-ти април 2018 г. 

финансирани проекти в областта  
на културата във видин и реГиона 

„раЗработване на 
ефективни модели 

За културен туриЗъм 
в реГиони монтана, 

видин и долж”

Видинска област е 
район, богат на природни, 
исторически и културни да-
дености. Тези негови пре-
димства са предпоставка за развитието на екологичния, селския и 
културния туризъм, които могат да се градят на множеството па-
метници на културното наследство, музеи, природни феномени и 
резервати. От друга страна регион Долж разполага с потенциал за 
разнообразни дейности като катерене, спа туризъм и религиозен 
туризъм. 

Близостта на двата района, както и богатото природо-ге-
ографско и историческо наследство на област Монтана, е добра 
предпоставка за съвместни културни и туристически проекти, ка-
къвто е и проектът „развитие на ефективни, устойчиви моде-
ли за културен туризъм в монтана, видин и долж“. При него-
вото изпълнение се създават устойчиви партньорски отношения 
между всички заинтересовани страни в този бранш, включително 
неправителствени организации, органи на местната власт и ту-
ристически агенции. Дейностите по проекта включват разрабо-
тване на ресурсен пакет „Културен туризъм“, популяризиране на 
богатствата чрез интерактивен сайт и туристически информаци-
онни офиси. В рамките на проекта се провежда  специализирано 
туристическо изложение и се създава нужната туристическа мре-
жа, която да свърже малките и средни предприятия, заети в тази 
сфера. Взаимодействието между всички заинтересовани страни 
дава резултат в разработването на иновативен и единен туристи-
чески продукт и повишава значително атрактивността на целия 
трансграничен регион.

CC0 Creative Commons: pixabay.com
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„качи се на колело – 
раЗвитие на планински 

велотуриЗъм в 
Западните балкани“

В рамките на година и 
половина бяха отпуснати над 
400 000 евро за развитието 
на велотуризма в трансгра-
ничния регион между Бълга-
рия и Сърбия. Освен значи-
телни икономически ползи и 
създаване на устойчив модел за развитието на специфичния вид 
туристическа дейност, проектът насърчава и обръща внимание 
върху природосъобразните начини за отдих. Конкретните цели на 
проекта са да създаде добре поддържана мрежа от вело-маршрути 
и места за пикник. Промотира се също така създаването на тран-
сгранична услуга за наем на велосипеди, която поставя условията 
за развитие на туризма. Всички тези цели дават резултат в насърча-
ването на зеления туризъм като цяло и запознават все повече хора 
с уникалната природа на региона. Косвено се създават и нови ра-
ботни места, което е част от усилията за подобряване на социално-
икономическата среда  в трансграничния район.

 

„валориЗация на автентичната култура За 
трансГраничен туриЗъм“

Проектът е изпълнен от Сдружение „Регионални партньорства за ус-
тойчиво развитие – Видин” и партньори: „Трансгранична асоциация 
равновесие и околна среда“ в Крайова и „Агенция за регионално 
развитие и Бизнес център 2000“, Монтана. В периода от 02.02.2016 
до 01.08.2017 г.. Проектът е финасиран от Европейския съюз чрез 
Програма „Интеррег V-A Румъния – България“. Целта на проекта е да 
се открие и насърчи автентичната култура в трансграничния регион 
на областите Видин и Монтана и окръг Долж и да създаде нов турис-
тически продукт чрез използване на културното наследство на целе-
вия регион. На територията на областите Видин и Монтана и област 
Долж има много малки населени места, които са запазили автентич-
ните си обичаи и традиции, изпълнявани сега от местни самодейни 
групи, занаятчии, изработващи продукти по неподправена техно-
логия, майстори на плетива, изделия за бита и всякакви дейности, 
предавани поколения наред в едно семейство. Традициите, занаяти-
те, обичаите и таланта на всяко село се отличават с автентичност и 
оригиналност в различните си елементи, типични само за региона 
и непознати извън него. Благодарение на този проект се разработ-
ват инструменти, с които автентичните традиции се популяризират 

Снимка: www.novini.bg
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и се превръщат в общ трангра-
ничен продукт. Дейностите, 
извършени по проекта, са: про-
учване на място за откриване 
на местната култура на населе-
нието в селата в областите Ви-
дин, Монтана и Долж; разрабо-
тване на интернет сайт http://
robgtraditions.com  за автен-
тична трансгранична култура, в 
който има около 200 видеокли-
па; популяризиране на кампа-
ния за гласуване, 3 работилници за обучение; 3 автентични културни 
фестивала; 3 обучения за валоризация на културно-туристически 
продукти; популяризиране на създадените туристически продукти; 
инфо-тур за журналисти и туристически оператори; презентация на 
4 туристически изложения. Продуктите от проекта са откриване на 
над 160 автентични традиции – занаяти, музикални изпълнения, тан-
ци, фестивали, обичаи, ястия и др. 

„приключение с балон –
нов съвместен туристически продукт“

е проект, реализиран от Агенция-
та за регионално развитие и биз-
нес център – Видин в партньор-
ство с румънската организация 
„АРИЕС“ – Олтения и Агенцията 
за регионално развитие и бизнес 
център 2000 – Монтана по про-
грама „Интеррег V-A Румъния – 
България“, Европейски фонд за 
регионално развитие. Проектът 
цели  да допринесе за развитие-
то на туризма и подобряване на 
устойчивото използване на при-
родните и културни ресурси в 
трансграничния регион Румъния–
България. Периодът на реализи-
рането му е 2016-2018 г.. Идея-
та  на проекта е разработването 
на нов трансграничен туристиче-
ски продукт на базата на  летене 
с топловъздушен балон. Идеята 
е тази новосъздадена туристиче-
ска атракция да бъде включена 
в туристически оферти, предла-
гани в трансграничната зона. По 
проекта е създадена и мрежа за 
промотиране на новия продукт, 
а очакванията са той да привлече 
повече чуждестранни туристи, да 
се повиши броят на нощувките в 
трансграничната зона, обхваща-
ща 8 области в България и 7 обла-
сти в Румъния.

В рамките на проекта са закупени 
два топловъздушни балона – по Снимки: robgtraditions.com
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един за всяка от двете страни на границата; изготвена е маркетин-
гова стратегия; направено е промоциално летене с цел създаване 
на рекламно видео, издадени са и разпространени много реклам-
ни материали, обучен е екипаж на балона, проведени са семинари 
с представители на всички сфери на туризма за да се изготвят съв-
местни туристически оферти;  извършени са привързани издигания 
в 20 града в България и Румъния, напълно безпалатни, в които са се 
включили много граждани. Кулминацията е „Балон-фиеста“  – със-
тезания и забавления с издигане на цветни балони, които да дове-
дат нови туристи в района. 

Снимки: balloonadventure.eu

 

„популяриЗиране на културния туриЗъм  
в транГраничния реГион“

Местна инициатива за популяризиране на културните ресурси на 
видинска и монтанска области, чрез серия от съвместни дейности, 
общи продукти и структури, за създаване на свързващо звено меж-
ду населението в региона. Проектът е изпълнен в финансовата 
подкрепа на Европейския съюз по Програмата за трангранично 
сътрудничество „България–Сърбия“. Проектът е спомогнал за ико-
номическото развитие на трансграничния регион и увеличаване на 
неговата конкурентоспособност чрез реализиране на потенциала 
му в сектора на културния туризъм; за популяризиране и опазва-
не на културното и традиционното наследство на трансграничния 
регион; за насърчаване на бизнес сътрудничеството между заинте-
ресованите страни чрез създаване на мрежа от активни фирми в 
туристическия сектор, особено в областта на културния туризъм, 
разработването на общи туристически пакети, срещи на бенефи-
циентите и обучения, организиране на традиционен фолклорен 
фестивал „Cultour”; за популяризиране на целевия трансграничен 
регион в Сърбия, България и чужбина, като туристическа дестина-
ция в областта на културния туризъм чрез различни промоционал-
ни дейности. 

Фолклорна студия „Северняци“
Снимка: www.vidin-online.com
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източници:

https://europa.eu/european-union/topics/culture_bg

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

http://www.creativeeurope.bg/kultura/?office=kultura

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-
europe/files/c-2017-6002_en.pdf

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/
european-heritage-label_en

http://www.creativeeurope.bg/kultura/news/124

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/cultural-
heritage/bg/

http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/

http://www.creativeeurope.bg/pictures/pdf/cu14.pdf

http://www.montana-vidin-dolj.com/home/

http://www.mountabike.eu/project.html

http://07-13.ipacbc-bgrs.eu/upload/docs/2013-10/019.pdf

снимки на корицата:

http://www.e-vidin.com

http://pixabay.com 

http://vidininfo.com 

http://robgtraditions.com

европейски информационен център
„Европа Директно – Видин“
Ул. „Генерал Скобелев“ № 6

Видин 3700
Телефон: 094 923 030

e-mail: europedirect.vd@gmail.com
www.europedirect-vidin.eu

https://www.facebook.com/europedirectvidin
https://twitter.com/europedirectvd

Алботински скален манастир, общ. Видин
Снимка: http://www.montana-vidin-dolj.com




