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За CORRIE

Туризмът е един от най-големите и бързоразвиващи се иконимически 
сектори в света. През 2012 г. броят на международните туристически 
пристигания надмина 1 млрд. и според прогнозите на Световната 
туристическа организация ще достигне 1.8 млрд. през 2030 г. Успоредно с 
тази тенденция се наблюдава ръст в интереса на туристите към 
устойчивия и отговорен туризъм.  

Отговореният туризъм намалява негативното икономическо, екологично 
и социално влияние, стимулира икономически местните общности и 
опазва културните и природни ресурси на дестинациите.

Проектът CORRIE е необходим, защото разглежда важни въпроси 
и допринася за постигането на целите, които са изложени в 
няколко европейски и национални политически документа, 
включително:

• Нужда от иновативни стратегии заради икономическата криза
• Връзка с някои европейски цели, инициативи и приоритети
• Национални, регионални и институционални нужди в 

партниращите държави

Цели

Основни цели на проекта:

Да повиши информираността относно отговорния туризъм и 
признание на неговите възможности за развиване на бизнес

Да подобри бизнес уменията на заетите в туризма и да ги насърчи да 
мислят и работят по-отговорно

Да създаде нови иновативни подходи насочени към повишаване на 
конкурентността и намаляване на безработицата на регионално и 
национално ниво

Да намали обезлюдяването на селските райони

Да създаде туризъм с висока стойност и малък обем 
(специалнизиран), а не с ниска стойност и голям обем (масов).

Методология

Проектът CORRIE ще разработи цялостна програма за 
малкия и среден бизнес в туризма, осигурявайки му 
всички материали, инструменти и подкрепа, които са 
необходими за успешното развиване на отговорен 
туризъм. 
Проектът използва ясна, цялостна и 
висококачествена работна програма, развивайки 
следните дейности: подготовка, проучване, развитие, 
тестване, внедряване и разпространение.

Основната целева група са малките туристически предприятия в селските 
райони с намаляващо население и/ или региони, които са засегнати от 
икономическата криза. Тази целева група включва управители и служители, 
които пряко ще се възползват от резултатите на проекта.
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