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Туризма е един от най-големите и бързо развиващи-
те икономически сектори в света. През 2012г. броят 
на международните туристически пристигания над-
мина 1 милиард, и се предвижда да достигне 1.8 
милиарда през 2030 според UNWTO. В рамките на 
този продължаващ растеж на туризма се наблюдава 
нарастваща тенденция и повишаване на осведо-
меността на потребителите за устойчив и отговорен 
туризъм. Отговорен туризъм е туризмът, който свежда 
до минимум негативните икономически, екологични 
и социални въздействия, донася икономически ползи 
на приемащите общности и запазва културните и 
природни ресурси на дестинациите.
Проектът CORRIE има за цел да създаде нови инова-
тивни подходи за борба с конкурентоспособността и 
безработицата, по-специално на регионално и местно 
ниво. Това ще доведе до намаляване на обезлюдя-
ването в селските райони. И накрая, проектът цели 
да изгради туризъм с висока стойност / нисък обем 
(специализиран), а не с голям обем / ниска стойност 
(масов).
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Нужда от иновативни стратегии заради 
икономическата криза

Въздействията от икономическата криза все още про-

дължават. Необходими са иновативни стратегии заради 
икономическата криза. Малките и средните предпри-
ятия обаче са изправени пред предизвикателствата на 
развитието на умения и иновациите, без задължително 
да имат адекватни ресурси или стратегическо въобра-
жение, за да се справят с ожесточената конкуренция. 
С отговорния туризъм, малките бизнеси в този сектор 
повишават тяхната конкурентоспособност поради 
намалените разходи, Корпоративна Социална Отго-
ворност и насоченост към пазарна ниша, а именно 
устойчиво-съобразителен пазар (sustainability-conscious 
market).

Връзка с някои цели, инициативи и 
приоритети на Европейския Съюз
Проектът съответства с един от главните приоритети 
на Европейската стратегия за “Устойчив растеж”, 
Европа 2020, която има за цел да постигне “Европа с 
ефективно усвояване на ресурсите” и “Индустриална 
политика за ерата на глобализацията”, за да подобри 
бизнес средата, особено за МСП, както и да подкрепи 
развитието на една силна и устойчива индустриална 
база способна да се конкурира на световен мащаб. 
Също така, проекта перфектно отговаря на един от 
главните принципи на Акт за Малкия Бизнес за Европа 
(План за действие за предприемачество 2020): “Евро-
пейския Съюз и държавите членки трябва да дават 
възможност на МСП да преобразуват екологичните 
предизвикателства във възможности”. 
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Целева група
Главната целева група са малки 
бизнеси в специализиран туризъм 
от селските райони с намалява-
що население и/или към райони, 
които са пострадали от икономи-
ческата криза. Тази целева група 
включва крайните, които ще могат 
директно да се възползват от резул-
татите, които ще бъдат разработе-
ни в този проект.

Междинна целева група
Треньори и друг персонал в асо-
циации свързани с туризъм и 
организации, които консултират 
и подпомагат бизнеса, също ще 
имат ползва от CORRIE. Чрез тях, 
като междинна целева група, ще 
бъдат доставени резултатите до 
крайните бенефициенти. Специ-
ална Интелектуална Продукция ще 
бъде създадена за спомагането на 
треньори (ИП 5). Това ще осигури 
цялостен и интегриран комплект 
от материали и помощни инстру-
менти.

Транснационален подход
Европейската добавена стойност се крие във факта, че темата, която 
обхваща се занимава с въпроси, които са важно значение и изискват 
усилия на Европейско ниво. Ролята на туристическия сектор придо-
бива все по-голямо значение и отговорна и устойчива икономика се 
счита за жизненоважна за… (The role of the tourism sector is growing in 
importance and a responsible and sustainable economy is seen as vital 
for. Липсва дума в края на изречението!) Разнообразието от страни, 
които представляват партньорите в проекта, осигуряват ценен принос 
от всички страни. Събирайки 7 партньора от различни страни, с екс-
пертни познания в различни сфери и различни области на познания, 
проектът CORRIE се цели да предостави учебни материали специално 
разработени да дадат възможности на МСП във всички страни от ЕС.
Изпълнението на проекта на нивото на ЕС спомага целите на ЕС за 
2020г за споделена икономическа визия за създаване на силна конку-
рентоспособна, иновативна и устойчива Европа. Само национален 
подход към тази тема би се ограничил сам по себе си и не би достиг-
нал крайните цели на проекта.

Резултати

Устойчивост - Резултатите на проекта CORRIE индиректно ще повлияят 
позитивно на:

Местна общност

чрез по-големи 
икономически ползи за 

местната общност

чрез позитивно и ценно 
преживяване, което 

среща и надвишава 

намаляне на негативни-
те икономически, 
екологичните и социал-
ните въздействия

чрез устойчиво 
използване на 
ресурсите

Турист

Околна среда

 Света
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O1  Кампания “CORRIE”

O6 CORRIE 

O5 Комплект за обучение 

O3  Ръководство “CORRIE”

O4  Ръководство “CORRIE”

O2  Ръководство “CORRIE”

Повишаване на осведомеността 
за отговорен туризъм

Онлайн платформа с ресурси и 
общност

Как да се основе местна мрежа от 
отговорни туристически компании?

 Как да популяризираме отговорния
 имидж?

Как да станем отговорни?

Методология и резултати 

“CORRIE” ще разработи всеобхватна и абсолютна програма за МСП в 
туристическия сектор, като предостави всички материали, инструменти 
и подкрепата, която е нужна за успешното реализиране на отговорен 
туризъм в техните организации.

Промоционална кампания с цел да 
се повиши осведомеността за отго-
ворния туризъм сред МСП в специ-
ализирания туризъм. Тази кампания 
ще се подпомага от инструменти, 
които включват силно промоционално 
видео и PowerPoint презентация. Целта 
е да се информират МСП, активни
в специализирания туризъм, за въз-
можностите на отговорния туризъм. 

Ръчно и практически приложимо 
ръководство за МСП в туризма, което 
описва стъпка по стъпка как да се 
става отговорен. Това ръководство 
улеснява МСП успешно да приложат 
отговорен туризъм в техните органи-
зации. 

Проектът използва ясна, пълна и висококачествена работна програма, която 
се състои от 3 фази: Стратегия, Развитие и Изпълнение. Това е изразено 
в изграждането на Интелектуалните резултати тъй като всички ИР съдър-
жат дейности (за подготовка, проучване, развитие, проба, изпълнение и 
разпространение), които покриват гореспоменатите фази.

Ръчно и практически приложимо 
ръководство за МСП в туризма, което 
описва стъпка по стъпка как да попу-
ляризира отговорния имидж. Това 
ръководство улеснява МСП успешно 
да популяризират техния имидж на 
Корпоративна Социална Отговор-
ност. 

Ръчно и практически приложимо 
ръководство за МСП в туризма, което 
описва как да се основе местна 
мрежа от отговорни туристически 
компании с цел региона да се пред-
стави като отговорен и устойчив. Това 
ръководство ще улесни и стимулира 
МСП в туризма да работят заедно 

Сърцето на проекта е Платформа-
та за Отговорен туризъм - CORRIE. 
Платформата ще има две главни 
функции:
1) Платформата ще служи за Отво-
рен Образователен Ресурс (ООР) и 
ще публикува всички разработени 
ИР. Това гарантира, че МСП и други 
заинтересувани страни ще могат 
да изтеглят разработените матери-
али и напълно легално и безплатно 
да ги копират, използват, адаптират 
и споделят. С качването на всички 
разработени ИР на платформата 
CORRIE, те ще бъдат предложени в 
публичното пространство с отворен 
лиценз. 
2) Платформата ще има форум раз-
дел с цел да се създаде общност. 
Този раздел улеснява комуникация-
та и реципрочното обучение между 
МСП и други заинтересовани страни 
и по този начин служи като средство 
за комуникация. 

Този Интелектуален Резултат гаран-
тира, че резултатите на проекта са 
достъпни за междинната целева 
група. Този ИР гарантира ръчно и 
практически приложимо ръководство 
за асоциации свързани с туризма, 
организации, които консултират и 
подкрепят бизнеса, което ги улеснява 
да реализират всеобхватно обучение 
за МСП на тема “Отговорен туризъм” 
(ИР1, ИР2, ИР3 и ИР4). Този ИР заедно 
с предишните четири ИР ще форми-
рат цялостен комплект за обучение, 
който може да бъде предлаган като 
продукт на междинната целева група. 

Последни събития

Първата среща за проекта CORRIE 
(програма ERASMUM+) се прове-
де в Порто, в помещенията на SPI, 
на 9 и 10 Декември 2015. На тази 
среща присъстваха консорциум 
членовете от 7 Европейски страни, 
включително Португалия, България, 
Малта, Италия, Испания, Ирландия 
и Холандия, и позволи да се опре-
делят целите и план за бъдещите 
стъпки в развитието на проекта.

SPI организира начална среща на 
проекта CORRIE

Консорциум
Консорциума беше създаден за 
да се допълва взаимно в опит, екс-
пертиза и позиция в обществото. 
Групата се състои от 7 партньора 
от 7 различни страни: България, 
Холандия, Великобритания, Ита-
лия, Испания, Португалия и Малта. 
Консорциума се характеризира 
със своя опит и компетенции в 
управлението и участието в про-
екти, включително проекти, които 
покриват теми свързани с CORRIE 
като например устойчивото раз-
витие и алтернативния туризъм. 
Заедно с техните широкообхватни 
мрежи, партньорите представляват 
огромна регионална, национална 
и Европейска мрежа, която е от 
голямо значение за проекта

и да обединят сили за да повишат 
въздействието на отговорния туризъм. 
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