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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Проект фінансується Європейським Союзом у рамках
Програми «Підтримка політики регіонального розвитку
України».

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 24 місяці

ПОЧАТОК РЕАЛІЗАЦІЇ: липень 2014 року

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ: 381 734, 91 Євро

ВНЕСОК ЕС: 343 561,42 Євро



ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ

Одеське обласне агентство реконструкції та розвитку - заявник

Біляївська районна державна адміністрація – співзаявник 1

Роздільнянська районна державна адміністрація – співзаявник 2



ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ

Біляївський район, 
Роздільнянський район, 
Одеська область,
Україна



МЕТА ПРОЕКТУ

Розвиток зеленого туризму та туристичної 

інфраструктури Одеської області



ОСНОВНІ ЦІЛІ ПРОЕКТУ

Розвиток туристичної інфраструктури на території проекту;

Просування туристських продуктів із Роздільнянського та 
Біляївського районів Одеської області; 

Підтримка формальних і неформальних зв'язків у сфері розвитку 
туризму в сільських та віддалених районах і професіоналізація 
залучених людських ресурсів.



ГОЛОВНІ ЗАХОДИ ПРОЕКТУ

Створення двох кемпінг-сайтів на території області;

Створення туристичного інформаційного центру в м.Роздільна; 

Виготовлення та встановлення 20-ти дорожніх знаків з інформацією 
для туристів на 2-х мовах (укр/англ).



ГОЛОВНІ ЗАХОДИ ПРОЕКТУ

Створення 2-х веб-карт з інформацією про туристичні атракції 
Біляївського та Роздільнянського районів;

Розміщення 4 банерів для веб-карт на туристичних веб-сайтах; 

Видання туристичних гідів з картою (укр/англ);

Видання районних презентаційних книг та створення електронної 
версії презентації (укр/англ).



ГОЛОВНІ ЗАХОДИ ПРОЕКТУ

Участь делегацій з Біляївського та Роздільнянського районів у 
міжнародних туристичних виставках в Одесі та Києві;

Підтримка в оновленні інформації щодо зеленого туризму у 
найбільш популярних картах GPS;

Проведення презентаційних турів для українських туроператорів;

Виробництво та поширення презентаційних матеріалів.



ГОЛОВНІ ЗАХОДИ ПРОЕКТУ

Створення Інтернет-порталу зеленого туризму Одеської області;

Проведення комплексного аналізу існуючих можливостей для 
зеленого туризму на території реалізації проекту; 

Проведення круглого столу з метою обговорення перспектив 
розвитку зеленого туризму в Одеській області;



ГОЛОВНІ ЗАХОДИ ПРОЕКТУ

Організація ознайомчої поїздки до Біляївського району, 
спрямованої на обмін досвідом  у розвитку зеленого туризму;

Проведення 5-ти семінарів для організацій, що надають туристичні 
послуги, та 5-ти семінарів для установ з підтримки туризму;

Видання серії методичних брошур для організацій, що надають 
туристичні послуги.



Дякуємо за увагу!

Одеське обласне агентство реконструкції та розвитку

пр. Гагаріна 25, офіси 223, 230
Одеса, 65039, Україна

Тел./факс: (+38) 048 740 57 43

www.orard.od.ua
https://www.facebook.com/odrard

info@orard.od.ua

http://www.orard.od.ua/
https://www.facebook.com/odrard
mailto:info@orard.od.ua

