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Проект финансиран по ФАР 

 

Промоция на пула за компетентност в туризма
        Търговско-промишлена палата 
индустрия, навигация и земеделие 
програма ФАР ТГС Румъния. 
Една от дейностите по този проект е създаване в Конст
съдействие, които да обединяват заедно клиенти, доставчици и средства, свързани със 
туризъм.  
Местоположение: Офисите на партньорите по проекта
Работни пособия:  
- Транс-гранично ръководство “
- Он-лайн база данни с местни и трансгранични събития;
- Документален център със специализирана библиотека при двата партньора, с избрани материали за 

туризма; обслужван от двама експерти в областта на туризма, съответно при всек
- База данни с експерти в туризма, 

създадена, използвайки системата на европейските палати и Enterprise
румънски, български и европейски 

- Уеб-сайт на проекта. 
Функциониране: 2-та пула ще се обслужват от настоящите служители на партниращите си организации
експертиза в туризма, участвали във всички дейности по проекта
основно ниво. 
За допълнителна информация, моля свържете се с Татяна ДИМИТРОВА, местен координатор: тел. 00359 58 601 
472, 
или по електронна поща tgicheva@cci.dobrich.net 
За допълнителна информация относно ЕС

 

         
 

Търговско промишлена палата 
Добрич 

Промоция на пула за компетентност в туризма  
ена палата - Добрич, България изпълнява  в партньорство с 

индустрия, навигация и земеделие - Констанца проект "Туризъм 365 дни в годината", финансиран по 

Една от дейностите по този проект е създаване в Констанца и Добрич на 2 пула за туристическа информация и 
съдействие, които да обединяват заедно клиенти, доставчици и средства, свързани със 

Офисите на партньорите по проекта 

“Туризъм 365 дни в годината”; 
лайн база данни с местни и трансгранични събития; 

със специализирана библиотека при двата партньора, с избрани материали за 
туризма; обслужван от двама експерти в областта на туризма, съответно при всек

аза данни с експерти в туризма,  и по-специално за SPA и WELLNESS туризъм; тази база данни ще бъде 
създадена, използвайки системата на европейските палати и Enterprise Europe Network
румънски, български и европейски експерти;  

та пула ще се обслужват от настоящите служители на партниращите си организации
експертиза в туризма, участвали във всички дейности по проекта. Предлаганите услуги ще са безплатни на 

нителна информация, моля свържете се с Татяна ДИМИТРОВА, местен координатор: тел. 00359 58 601 

или по електронна поща tgicheva@cci.dobrich.net  
За допълнителна информация относно ЕС, моля посетете: 

http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

  
Румънско  

правителство 

партньорство с Камарата за  търговия, 
Констанца проект "Туризъм 365 дни в годината", финансиран по 

анца и Добрич на 2 пула за туристическа информация и 
съдействие, които да обединяват заедно клиенти, доставчици и средства, свързани със SPA и WELLNESS 

със специализирана библиотека при двата партньора, с избрани материали за 
туризма; обслужван от двама експерти в областта на туризма, съответно при всеки от партньорите;  

туризъм; тази база данни ще бъде 
Network и ще има 3 раздела: 

та пула ще се обслужват от настоящите служители на партниращите си организации, с 
Предлаганите услуги ще са безплатни на 

нителна информация, моля свържете се с Татяна ДИМИТРОВА, местен координатор: тел. 00359 58 601 

http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm 
www.mdrl.ro 


