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На 12.07.2012 година между Община Баните и Държавен фонд „Земеделие” се подписа
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с ИД № 21/313/00061 г. за
изпълнение на проект „Създаване на посетителски център за представяне на природното
и културното наследство на община Баните”. Проектът се финансира от Програма за
развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейският земеделски фонд
за развитие на селските райони (EЗФРСР), мярка 313 „Насърчаване на туристическите
дейности”.
Конкретни цели на проекта :
Да се подкрепи развитието на туризма на територията на община Баните чрез
прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама
на природното и културно-историческото наследство.
Да се разнообрази туристическия продукт на общината като се насърчи развитието на
културно-историческия туризъм на основата на богатото етнографско наследство.
Да се подобрява местната заетост чрез развитие на туристическата инфраструктура и
разнообразяване на туристическия продукт.
Основни дейности, заложени в проекта са както следва:
1. Закупуване на народни носии, музикални инструменти, аудио-визуално оборудване за
пресъздаване на народни обичаи;
2. Закупуване на мебелировка за посетителските центрове - в Баните, Давидково и Гълъбово
3. Закупуване на аудио-визуално компютърно съдържание
4. Закупуване на компютърен софтуер за управление на аудиовизуално съдържание.
5. Закупуване на специализирана компютърна техника за разполагане в трите посетителски
центъра
6. Консултации по изпълнение на проекта
7. Маркетингова стратегия за развитието на туризма
8. Изложба на местното етнографско наследство и природни забележителности на
община Баните в Интернет
9. Изработка на дипляни и DVD
10. Публичност и прозрачност на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
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Заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнение на проект
„Създаване на посетителски център за представяне на природното и културното
наследство на община Баните” с ИД № 21/313/00061, финансиран от Програма за
развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейският земеделски фонд
за развитие на селските райони (EЗФРСР) се състоя на 17.11.2014 г. /понеделник/ от 08.30
часа в Заседателна зала на Общинска администрация – Баните, етаж ІV, с.Баните,
общ.Баните, ул.”Стефан Стамболов” 3.

Реализирания проект допринася за постигане на следните цели:
- Развитие на туризма на територията на община Баните чрез прилагане на съвременни
компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на природното и
културно-историческото наследство;
- Разнообразяване на туристическия продукт на общината като се насърчи развитието
на културно-историческия туризъм на основата на богатото етнографско наследство;
- Подобряване на местната заетост чрез развитие на туристическата инфраструктура и
разнообразяване на туристическия продукт;
- Утвърдждаване на община Баните, като лесно разпознаваемо, привлекателно
туристическо направление с единствени по рода си забележителности;
- Провеждане на ефективна реклама на туристическия продукт чрез различни
инструменти и канали – продукти за визуализация, участия в национални и
международни туристически борси и изложения, публикации в специализирани издания
и масови медии, използване на Интернет
- Осигуряване по бърз и достъпен начин на всеобхватна информация за туристическото
предлагане на територията на Общината.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони ( 2007-2013 г.),
подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

