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ПРЕС-РЕЛІЗ 
 

Громадська організація «Фонд розвитку міста Миколаєва»  за підтримки 
Georgian Arts and Culture Centre, Tbilisi (GE) за кошти Європейського Союзу в рамках                                    
Joint Operational Programme  Black Sea Basin 2014-2020 (Subsidy Contract No. BSB 1130) 
реалізує в Україні Грузино-Україно-Болгарський транскордонний проєкт «Туризм, 
спадщина і творчість» («Tourism, Heritage and Creativity»(THC). Болгарський партнер 
проєкту - European Institute for Cultural Tourism EUREKA, Dobrich (BG). 
Проєкт має реалізовуватися протягом 2020-2022 років. Його загальний бюджет складає 900 000 
173 євро, з них бюджет для України -208 000 452 євро. 
Локалізація української частини проєкту – Миколаївський район (за новим адміністративно-
територіальним устроєм України). 
Проєкт спрямований на взаємовигідне поєднання двох складових сегментів креативних індустрій: 
туризму і культурної спадщини. Загальною метою проєкту є сприяння розвитку бізнесу у цих 
секторах за допомоги спільних дій з розвитку креативного туризму і культурних продуктів на основі 
активів місцевої спадщини. 
Туризм є стратегічною ініціативою, яка спроможна зробити значний внесок в економічне зростання 
громади й підвищення комфорту та якості життя її мешканців. Туристична індустрія  сприяє 
збільшенню робочих місць, прибутків і збереженню місцевої екосистеми. Наразі Миколаївщина має 
всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму: особливості 
географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-
культурного та туристично-рекреаційного потенціалів. 
ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» як партнер проєкту від України розуміє унікальність та 
важливість проєкту «Туризм, спадщина та творчість» для міста Миколаєва та регіону. Адже за 
умови кризи у туристичній та культурній сферах, пов’язаних з пандемією COVID2019, ФРММ 
залучив  у місцевий розвиток 6 млн. грн !   
З метою успішної реалізації транскордонного проєкту в рамках Joint Operational Programme  Black 
Sea Basin 2014-2020 (Subsidy Contract No. BSB 1130) у жовтні 2020р. директором ГО «Фонд розвитку 
міста Миколаєва» Михайлом Золотухіним та Миколаївським міським головою Олександром 
Сєнкевичем було підписано Меморандум про партнерство та співпрацю. Документ спрямований 
на консолідацію зусиль у впровадженні заходів в рамках операційної програми «Басейн Чорного 
моря» за напрямом «Туризм». 
 Основні завдання співпраці у рамках Меморандуму: 
- спільне сприяння відкритості Чорноморського регіону для міжнародного туризму шляхом 
створення у рамках проєкту інноваційних креативних туристичних  та культурних продуктів на основі 
місцевих активів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини. А також розміщення 
інформаційних матеріалів на міжнародній партнерській е-платформі, розробленій у рамках 
реалізації проєкту.  У рамках проєкту ТНС: конкурс інноваційних стартапів  для креативних 
туристичних пропозицій та продуктів спадщини (9 переможців); проведення транскордонних інфо-
турів для представників туроператорів та асоціацій гідів країн-партнерів; проведення фотоконкурсу                                   
у соціальних мережах «Креативні туристичні напрямки Чорноморського басейну»; 
- покращення туристичних послуг та підтримка підвищення кваліфікації в цій сфері  шляхом 
проведення серії тренінгів для місцевих туроператорів, діячів культури та представників влади з 
метою зміцнення потенціалу місцевих суб’єктів та підвищення їхньої компетенції.  А також розробка 
та видання тематичних посібників-стислих довідників у галузі креативного туризму,  культурних 
продуктів для туризму та підприємництва у цій сфері. У рамках проєкту ТНС: проведення 
інвентаризації об’єктів спадщини  для визначення основи для транскордонних маршрутів. 
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- спільне сприяння бізнесу і підприємництву в сфері туризму та культури шляхом капіталізації 

результатів проєкту ТНС та їхньої передачі стейкхолдерам під час проведення у Миколаєві 

міжнародного семінару «Культурна спадщина як джерело для розвитку креативного туризму».         

А також під час участі у міжнародних туристичних ярмарках на спільному стенді туроператорів-

переможців з презентаціями нових туристичних пропозицій. 

Транскордонний міжнародний проєкт «Туризм, спадщина і творчість» сприятиме промоції 
туристичного потенціалу та позитивного іміджу Миколаївщини та міста Миколаєва як розвиненого та 
безпечного туристичного центру Північного Причорномор’я, Південної України,  активізації 
туристичної діяльності, посиленню взаємозв’язку інфраструктури туризму з іншими сферами 
соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського регіону. 
Місцевим партнером проєкту є департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради.                                
До формування команди проєкту ТНС запрошуються об’єднані територіальні громади 
Чорноморського узбережжя Миколаївщини. 
Позитивним досвідом співпраці активної частини громадського сектору та влади стала спільна 
реалізація проєкту «Школа екскурсоводів – проведення тренінгів для жінок Миколаєва» у 2019 році.  
Сюжети наТРК МАРТ https://www.youtube.com/watch?v=iXkX66dAp1U; 
Стаття https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2844413-u-mikolaevi-vipusknici-skoli-ekskursovodiv-
stvorili-20-unikalnih-turisticnih-
marsrutiv.html?fbclid=IwAR0mRpGmAEJ_5asODLlNFFNw5TAcLisO7_Wne4Teim66qnaa_HXzfE-9yXA                      
Реліз http://frgn.mk.ua/?p=11288 
А також спільна робота щодо розробки Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 
2023 року, яка триває наразі. 
Матеріали  мас-медіа щодо старту проєкту у м.Миколаєві: 
Реліз щодо підписання меморандуму  з Миколаївським міським головою з посиланням на його текст 
http://frgn.mk.ua/?p=11900 
https://www.0512.com.ua/news/2918423/nikolaevskij-gorodskoj-sovet-podpisal-memorandum-s-
obsestvennoj-organizaciej-fond-razvitia-nikolaeva-o-sotrudnicestve-v-sfere-turizma 
https://gurt.org.ua/news/informator/63976/ 

Інтерв’ю директора ГО «ФРММ на двох місцевих телеканалах: 
ТК «НІС-ТВ» 
https://www.youtube.com/watch?v=RH3Dbe8uXPI&feature=share&fbclid=IwAR1eeMmZ8IDysZnU52_2TY4

PcH3YOJBseT6MfTAnPiDnV5aAxRNNX909Lko; 
ТРК «МАРТ» 
https://www.youtube.com/watch?v=riJrZ3ekLLw&feature=share&fbclid=IwAR2wCsu_ncw_xHo1hwhcvqO
50OedCGVYTLa-j0x-axQea39n82JJzYj9Z8k  
Інтерв’ю в УНІА Укрінформ https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3124533-mikolaiv-stav-
ucasnikom-miznarodnogo-turisticnogo-
proektu.html?fbclid=IwAR1nZNgPQgmBTpz2LQz1xP0hej6DuVvIUOiNXqTBOj81-f9v5wEhEcMdGE4 
Матеріал з відео:  
 https://inshe.tv/nikolaev/2020-10- 
30/571687/?fbclid=IwAR0NUbmjlx3dUvWn5eYOiS8UGR1hDSJN_vHjJn4z0NcrPsJuTaFnerASNQ0  
Всеукраїнський  громадсько-політичний часопис «Імена» http://imena.mk.ua/?089/07 
https://www.facebook.com/fondrazvitia#!/fondrazvitia?sk=wall 
Проєкти, які реалізуються за підтримки Європейського Союзу, є найбільш престижними                               
у міжнародній практиці. І той факт, що обласний центр виборов конкуренцію з Одесою та 
іншими містами України і отримав гідний шанс на розвиток  однієї з галузей економічного 
розвитку території, свідчить про те, що Миколаїв дійсно на хвилі! Хвилі  розумного розвитку, 
співпраці  та єднання громади. 

Прес-служба ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» www.frgn.mk.ua ,   (0512)  47 38 79 
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