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ИНФОРМАЦИЯ 

На 28.07.2021г, Сдружение Био-Б-Еко,с.Борино,представлявано от 

председателя Билгин Асанов  подписа с Министерство на културата 

администартивен договор  № PA14-P2-2.1-РД-9/28.07.2021, който е Финансиран 

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-

2021 г. по  Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и 

сътрудничество“, за изпълнние на проект  BGCULTURE-2.001-0093,с название  

 „Модерни техники за европейски междукултурен диалог и културно 

потребление-фолклорните  изкуства, бит и занаяти на потомците на норвежките 

викинги и различни етноси от България“ 

"Modern Techniques for European Intercultural Dialogue and Cultural Consumption 

- The Folk art, Customs and Crafts of the Descendants of the Norwegian Vikings and 

different ethnicities in Bulgaria" 

Партньори на Сдружение Био-Б-Еко  по проекта са : 

 

Община „Родопи“,          Пловдивска област 

Сдружение „Бартина“,     с.Барутин, община Доспат 

Fjellugla kompetanse SA –Норвежки партньор 

Финансовите параметри на проекта са : 

 

ОДОБРЕН БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА:                279 850  лв 

БЕЗВЪЗМЕДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ        251  865 лв 

ФМ на ЕИМ                                                          214085,25 

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ               37779,75          

ПРИНОС НА БЕНЕФИЦИЕНТА                        27  985 лв        

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:                                   24 месеца,  

Дата на стартиране                                          28.07.2021 

Дата на приключване                                          27.07.2023 

                    

Основни дейности на проекта съгласно Плана за външно възлъгане са: 
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1.Транснационална среща за обмен на добри практики в сферата на културното 

предприемачество и повишаване достъпа до фолклорните изкуства и занаяти. 

2.Организиране на „Медийна изкуствотека“ за обмен и трансфер на иновативни 

норвежки практики и презентиране на занаятчийските изкуства, бита и 

фолклора на норвежките викинги и етносите от Родопа планина, Тракия и 

Южното Черноморие 

3.Реализиране на стратегия за привличане на нови публики и потребители чрез 

доставка и внедряване на платформа за подобряване на достъпа и 

организацията на културни събития „Дигитален етно-импресарио“. 

4.Провеждане на обучения на предствители на членове от партньорския 

консорциум и заинтересованите страни от четирите целеви територии за 

трансфер и прилагане на иновативните норвежки практики за стимулиране на 

предприемачеството и повишаване достъпа до фолклорните изкуства, бит и 

занаяти. 

5.Организиране на пътуващ атракцион - „Фолклорна етно-творилница“, 

представящ фолклорните изкуства и занаяти на потомците на норвежките 

викинги и етносите от България“. 

6.Управление на дейностите по проекта 

7.Публичност и визуализация 

 

Настоящата информация е във връзка с изпънение на информационни и 

комуникационни мерки по Програма 

"Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" 

 

За отчитане напредъка на проекта , изпъненинето на дейностите, провеждане на 

събития, мероприятия, срещи, форуми и с цел информиране на широката 

общественост  относно  получената  безвъзмездна финансова помощ по линия 

на ФМ на ЕИП,  в официалният сайт на Бенефициента www.borino.org e 

създадена секция, която е достъпна на слединият линк 

https://www.borino.org/?act=147&hid=113 ,   където може да се намери 

подробна информация за проекта. 

 

Ръководител проект: 

Тодор Тодоров 

Бенефициент Сдружение Био-Б-Еко 

04.09.2021 

https://www.borino.org/?act=147&hid=113%20,%20%20%20където

