
 

Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-
Βουλγαρίας: δημιουργώντας έναν 
ενιαίο τουριστικό προορισμό 
Ημ/νία:  Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 

Χώρος: Ξενοδοχείο Elpida Resort, Σέρρες  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας:  

δημιουργώντας έναν ενιαίο τουριστικό προορισμό 

 

Θεματική εκδήλωση με τίτλο «Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας: δημιουργώντας 
έναν ενιαίο τουριστικό προορισμό» διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και 

Θράκης) την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00 στις Σέρρες, στο συνεδριακό χώρο του 
Ξενοδοχείου Elpida Resort (Εξόχων 12, Σέρρες). 

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα αναδειχθεί η πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά της 
διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας και Βουλγαρίας, καθώς και οι προοπτικές για βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή,  με τη συμβολή έγκριτων ομιλητών, επιστημόνων και 

εκπροσώπων φορέων.  

Στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί Θεματική Παρουσίαση Γαστρονομίας με στόχο την ανάδειξη 

της τοπικής γαστρονομίας της διασυνοριακής περιοχής και τη σύνδεσή της με την τουριστική ανάπτυξη 
και την επιχειρηματικότητα. 

Η θεματική εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Borderless Culture το οποίο εντάσσεται στο 

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”.  

Δηλώσεις συμμετοχής για την εκδήλωση πραγματοποιούνται εδώ.  

 

Λίγα λόγια για το έργο 

Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών 

(Μακεδονίας και Θράκης), το Δήμο Αμφίπολης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Blagoevgrad και το Πανεπιστήμιο South-West 
University "Neofit Rilski". 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η διατήρηση των ιστορικών, αρχαιολογικών και πολιτιστικών στοιχείων 
της διασυνοριακής περιοχής με σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου διασυνοριακού θεματικού 

προορισμού που θα επιτρέψει τη βελτίωση της κινητικότητας των τουριστών εντός της διασυνοριακής 
περιοχής και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού μέσω της ιστορικής κληρονομιάς 
διασυνοριακής σημασίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μικρών παρεμβάσεων υποδομής προκειμένου να 

αποκατασταθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Επιπλέον, η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης για τη 
διαχείριση και την ενσωμάτωση των πολιτιστικών αγαθών θα αναδείξει μια σειρά ενεργειών και καλών 

πρακτικών (εργαστήρια, κατάρτιση, εκδηλώσεις) με κάποιες από αυτές να υλοποιούνται πιλοτικά στην 
περιοχή της Αμφίπολης και του Blagoevgrad.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.borderlessculture.eu.  

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των 

χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3j_7UPmvcl1ljygjlsdJHFC-I_9-Jd9oE-iTzKYCpE1iy7w/viewform?fbclid=IwAR3eqJPq5MtcLo8BAUVqCUQY2lat4L7-6-0HBpNV7zcPhgVbXS_eEHwgEdk
http://www.borderlessculture.eu/

