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ИНФОРМАЦИЯ за НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА
Съгласно Плана за изпълнение на дейности по проект :
BGCULTURE-2.001-0093,
с название
„Модерни техники за европейски междукултурен диалог и културно потреблениефолклорните изкуства, бит и занаяти на потомците на норвежките викинги и
различни етноси от България“, стартирал на 28.07.2021г, към настоящият момент е
приключена Дейност 1 с наименование :
„Транснационална среща за обмен на добри практики в сферата на културното
предприемачество и повишаване достъпа до фолклорните изкуства и занаяти“
В рамките на тази дейност се създаде двуезичнен уеб сайт (български и английски )
https://bgfolklive.eu/
както и се обособиха специални секции за отчитане изпълнението на проекта, като
това може да се проследи на следните линкове
https://bgfolklive.eu/bg/?fbclid=IwAR3G6O4xB5cnIqroEyEnkpK9RVh6hkAFESkfiTFJsJmVZvBvK0c3zSFvTE
След извършена комуникация с партньорите по проекта се изготви и публикува PPT
презентация на Организационен план за изпълнение на проектните дейности,
подготвен за утвърждаване от партньорите по проекта -може да се види в този линк
https://bgfolklive.eu/bg/video-1
Също така беше изготвен и публикуван трейлър- кратко видеопредставяне в четири
части, отразяващи четирите „фолклорни етно-творилници“ / видеофилми за
занаятите и фолклорните изкуства във Високи Западни Родопи; Розовата долина;
Тракийско-Родопската яка и Южното Черноморие, достъпен на следнитя линк
https://bgfolklive.eu/bg/video-1
Другата дейност, която се извръши беше изработка и публикация на
видеопрезентация на техническите спецификации и технологичен проектза
създаване на дигитална техника за културна анимация "Медийна изкуствотека"., като
презентацията може да се проследи на слединят линк
https://bgfolklive.eu/bg/video-1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Също така е изработена и PPT презентация на Комуникационен план за
изпълнение на дейност „Публичност и визуализация“,подготвен за утвърждаване от
партньорите по проектаЛинк към видео - https://bgfolklive.eu/bg/video-1
Партньори на Сдружение Био-Б-Еко по проекта са :
Община „Родопи“,
Пловдивска област
Сдружение „Бартина“, с.Барутин, община Доспат
Fjellugla kompetanse SA – Норвежки партньор
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