Модул 8.
РАЗРАБОТВАНЕ НА
БИЗНЕС ПЛАН

Тренинг курс - Културен туризъм
2018

1

Тренинг курс - Културен туризъм
МОДУЛ 8 – РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

Този учебен модул е част от „Тренинг курс - Културен туризъм“, който е разработен в рамките
на европейската инициатива EUROPETOUR по програма "Еразъм +", насочена към отключване
на икономическия потенциал на селските райони чрез развитие на културен туризъм, базиран
на изключителните културни ценности на Европа.
Можете
на
намерите
повече
информация
на
страницата
на
проекта
:
http://www.europetour.tips
Снимка: Анжела Иванова

This is not a Free Culture License.

Тази разработка е лицензирана под лиценз
CC BY-NC-SA 4.0 International – Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 International
Вие сте свободни да:
•
•

Споделяте - копирате и разпространявате материалите на всякакви носители или формати;
Приспособявате – ре-миксиране, трансформиране и надграждате на база на материала

при следните условия:

Признание - Трябва да отдадете признание, като предоставите връзка към лиценза и да
посочите направените промени. Можете да го направите по всякакъв разумен начин, но
не и по начин, който да предполага лицензодателят да даде одобрение за вас или за
употребата на материала.
Некомерсиално споделяне - Не можете да използвате материала за търговски цели.
Идентично споделяне - Ако ре-миксирате, трансформирате или надграждате
материала, трябва да го разпространявате със същия лиценз както оригинала.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за каквото и да е
използване на информацията съдържащи се в него.

Номер на проекта: 2015-1-DE02-KA202-002325
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Защо трябва да изготвите бизнес план за вашите културнотуристически дейности?
Е, разбира се, не се нуждаете от бизнес план, ако доброволно се занимавате с културно
заинтересовани гости във вашия регион, ако работите няколко часа седмично в местната
туристическа организация или ако искате да спечелите малко допълнителни пари като гид.
Но ако искате да печелите приходи от културен туризъм като предприемач или организация, и
да професионализирате продуктите или услугите си за културен туризъм, едва ли ще можете
да избегнете бизнес плана. Именно за това са модулите за обучение EUROPETOUR: Как
културният туризъм може да генерира доходи в структурно слаби селски райони и какви
квалификации се изискват за това?
Този модул ще ви помогне да добиете представа за същността на бизнес плана, ако мислите
или сте решили да направите културния туризъм ваша професия или бизнес. Ще научите как да
стартирате професионално, за да бъдете предприемач. В различните части на бизнес плана ще
разпознаете много неща, които вече сте научили в предходните модули за обучение на
EUROPETOUR. Упражненията от всички предходни модули са отделни малки стъпки към
изграждането на бъдещия ви бизнес план. Ето защо, когато се запознавате с информацията
по-долу и нещо не ви е ясно, винаги се връщайте към съответен предходен модул, в който
можете да си припомните детайлите.

Вашият бизнес план като предприемаческо ръководство
Какво означава "Бизнес план"? Този термин, който първоначално произхожда от САЩ, се
използва като синоним на "фирмена концепция" или "бизнес концепция". Бизнес планът
описва и разработва вашата бизнес идея като бизнес проект, който да се реализира успешно в
областта на културния туризъм.
Бизнес планът се състои от две части:
•

•

Писмено формулиране на вашата бизнес идея по отношение на: какви продукти
желаете да произвеждате, какви услуги ще предлагате, кои са клиентите ви и как ще ги
достигнете, т.е. какъв маркетинг ще предлагате (бизнес концепцията);
Планиране на финансирането, за да се превърне вашата идея в реалност, т.е. планирате
инвестиции, приходи, разходи, печалби, загуби (финансова част).

Изпълненият и отпечатан бизнес план трябва да включва общо максимум 30-35 страници, така
че да може да бъде прочетен от възможни инвеститори или кредитори за кратко време!
Планът трябва да бъде написан за три до пет години в бъдещето. Т.е. бизнес планът показва
реалистично развитието на вашата бизнес идея на практика за пет години напред. През
първата година трябва да планирате финансите на месечна база, а през следващите години можете и на годишна база!
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На следващите страници ще намерите шаблон на всички аспекти, които бизнес планът за
предприятие за културен туризъм трябва да съдържа. Те са оформени различни раздели, както
следва:
Раздел 1: Споразумение за поверителност
Раздел 2: Резюме
Раздел 3: Описание на вашия проект за културен туризъм
Раздел 4: Пазарен анализ
Раздел 5: Стратегия за маркетинг / продажби
Раздел 6: Персонал и операции
Раздел 7: SWOT и анализ на риска
Раздел 8: Финансови прогнози
Раздел 9: Изисквания за финансиране
Раздел 10: Приложения
Моля, обърнете внимание:
Въпреки това, в края на този модул, ще намерите два други примера за най-добри практики, които може
да ви вдъхновят.

За разлика от всички модули, представени до сега, този не съдържа
упражнения. Упражнението за вас е да напишете своя собствен
бизнес план, разработвайки една след друга частите, представени
по-долу. Упражненията от предходните модули ще ви помогнат в
това.
Ако бизнес планът ви стане добър и успешен, то скоро ще стане ваш
собствен (и поверителен!) пример за добра практика!

Езикът на бизнес плана
В следващите глави вероятно ще намерите много термини, които не знаете или чието съдържание може да не е
ясно. Запознайте се с тях, съществуват многобройни източници на информация! Всяка търговска камара може и
трябва да ви помогне, тъй като тя ще продължи да бъде важен контакт за вас в бъдеще! Когато започнете и
управлявате бизнес, винаги ще се сблъсквате с тези условия. Формулирането на вашия бизнес план е отлична
възможност да ги опознаете.
В крайна сметка трябва да формулирате вашия бизнес план със страст и ентусиазъм - за себе си и за
другите хора, които най-добре можете да „заразите“ с ентусиазма си за вашата идея!
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Раздели на бизнес
плана
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Раздел 1: Споразумение за поверителност
Вашият бизнес план трябва да започне със Споразумение за поверителност. Използвайте този
или подобен текст.
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Долуподписаният Читател признава, че информацията, предоставена в този
бизнес план, е поверителна; следователно Читателят се съгласява да не го
разкрива без изричното писмено разрешение на Собственика на бизнес плана.

Читателят признава, че информацията, която трябва да бъде предоставена в този
бизнес план, е във всички отношения поверителна по своята същност, различна от
информацията, която е обществено достояние по други начини и че всяко
разкриване или използване на тази поверителна информация от Читателя може да
причини сериозна вреда или щети на Собственика.

При поискване този документ (бизнес плана) трябва да бъде незабавно върнат на
Собственика.

_________________________
Подпис

_________________________
Име (отпечатано)

_________________________
Дата

Това е бизнес план. Това не означава предлагане на ценни книжа.
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Раздел 2: Резюме
Този раздел не трябва да бъде завършен, докато не бъде разработен и написан целия бизнес
план. С други думи тази начална част се пише накрая, защото ще подчертае всички важни
моменти в развитието на вашия проект за културен туризъм през следващите пет години.
Резюмето трябва да обобщи следните неща:
•
•
•
•
•
•

Цел на бизнес плана;
Описание на вашият културен продукт (и) и / или услуга (и) и опсание на техните
предимства/уникалност;
Пазарна възможност;
Управленски екип;
Финансови прогнози;
Изисквания за финансиране.

Относно посочването на финансовите прогнози още в резюмето на вашия бизнес план, то те
трябва да бъдат обобщени, а не продробно посочени, както в съответния раздел от бизнс
плана.. Предлагаме следния формат за обобщението им в резюмето:
Финансова прогноза, обобщени показатели

Година 1

Година 2

Година 3

...

Доходи
Разходи
Нетна печалба преди облагане с данъци
Разходи за оборудване
Необходими нетни парични средства
Необходими нетни парични средстваФи
Заетост в брой лица
Заетост на пълен работен ден

Не забравяйте, че читателят на този бизнес план (спонсор, финансираща институция,
потенциален инвеститор и др.) често прави своята предварителна преценка въз основа на
резюмето и че неговото/нейното решение да прочете основната част от бизнес плана и
неговите приложения ще зависи от представената информация тук. Приложенията на гърба
на плана съдържат по-подробна информация, за да подкрепят основния текст на бизнесплана.
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Раздел 3: Описание на вашия проект за културен туризъм
В този раздел трябва да опишете няколко неща:
Описание на хората, участващи в стартирането на бизнеса ви
• Собственици (на бизнеса, на идеята, на проекта);
• Структура на управление и области на отговорност;
• Имената на акционерите, процент на акционерното участие;
• Парична инвестиция до момента.
Консултанти
Може би смятате да получите външна помощ за изготвянето на вашия бизнес план. Много
страни предоставят финансова и материална подкрепа за това. Има много такива оферти на
пазара, но ние не крием факта, че това е пазар, чиито представители имат много различна
квалификация. Ето защо бихме искали да ви предоставим следния контролен лист при избора
на външен консултант:
•
•
•
•
•
•
•

Консултантът трябва да е изготвял бизнес планове в туристически контекст.
Трябва да има разбиране за културата и туризма, доказано чрез образование или опит.
Трябва да знае кои източници могат да бъдат използвани за (съвместно) финансиране
на това консултиране за вашето стартиране.
Трябва да бъде сертифициран от търговска камара или да бъде член на експертна
група, организирана и / или финансирана от публичен орган.
Трябва да е консултирал стартиращи бизнес процеси в продължение на няколко
години.
Трябва да е готов да комуникира своя опит в тази област.
Трябва да има богата културно-туристическа мрежа и по този начин да действа като
"отварящ вратата" за вашия бизнес.

Във всеки случай трябва да бъдат посочени финансови, юридически и други съветници, с
имена, адреси и данни за контакт.
Продукти и услуги
Обяснете ясно какъв е вашият културен продукт или услуга, и как задоволява нуждите на
вашите бъдещи клиенти:
•
•
•
•
•
•

Предистория на неговото развитие;
Предимства и функции;
Изключителни предложения за продажби (каква е уникалността на вашия продукт или
услуга);
Предимства за клиентите и/или гостите;
Недостатъци или слаби места;
Бъдещо развитие.

11

Тренинг курс - Културен туризъм
МОДУЛ 8 – РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

Дългосрочна цел на бизнеса
Посочете дългосрочната цел на вашия (нов) бизнес. Посочете вашата визия и мисия.

Конкретни цели
Посочете конкретните бизнес постижения, които трябва да имате в следващите 5 години чрез
вашия проект за културен туризъм (продажби, заетост, диверсификация на продуктите и т.н.).

Раздел 4: Анализ на пазара
Тази част обхваща вашите пазарни проучвания и анализ на конкурентите, които вече сет
направили (прочете за това в съответния модул на EUROPETOUR). Трябва да покажете, че сте
направили проучване на пазара, за да оправдаете прогнозите, които давате във вашия бизнес
план. Трябва да докажете, че имате жизнеспособен пазар и че можете успешно да се
конкурирате на пазара. За целта опишете:

Целеви пазар
Това е пазарът (пазарната ниша), на който планирате да продавате културно-туристически
продукти или услуги. Анализирайте сегментите на този пазар, както следва:
• Размер на всеки пазарен сегмент;
• Тенденции за всеки пазарен сегмент – дали ще расте или намалява с годините;
• Характеристики на потенциалните клиенти във всеки сегмент;
• Специални потребности и нужди на вашите потенциални клиенти.

Обща оценка на пазара
Покажете общата потенциална стойност на пазара за този тип продукти или услуги във
всичките си целеви пазарни зони.

Целеви приходи
Тези цифри са прогнозни и ще бъдат в основата на данните за доходите във вашите финансови
прогнози. Ето защо трябва да се основават на реалистични оценки. Опишете целевите приходи
чрез средния размер на вашите продажби (сделки), продължителността на цикъла на
приходите, повтарящите се приходи.

Пазарни тенденции
Анализирайте какво се случва на пазара:
•

Последни промени (например какво означава Европейският регламент за обща защита
на данните GDPR за вашия бизнес?);
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•

•
•
•

Бъдещи прогнози (например колко релевантни ще са проблемите за правата на
интелектуална собственост за вас?) Причини като демографски промени, икономически
и законодателни фактори (например как ще разгледате потребностите на хората с
увреждания или възрастните хора?);
Последици за вашия продукт или услуга (например ще гарантирате ли безпрепятствен
достъп?);
Вашите планове за посрещане на бъдещите изисквания и промени в пазара;
...и т.н.

Профил на конкурентите
Анализ на вашите конкуренти на пазара:
•
•
•

Кои са конкурентните продукти и услуги на вашия целеви пазар;
Профил на ключовите играчи (конкуренти) - размер на тяхната фирма, оборот,
рентабилност, техния пазарен дял и друга релевантна информация, която сте проучили;
Предимства и недостатъци на офертите на конкурентите.

Вашето конкурентно предимство
Това е вашето мнение защо потенциалните клиенти и гости ще изберат да закупят вашите
културни продукти или услуги вместо на тези, които са на конкурентите ви. Предимствата могат
да включват:
•
•
•
•
•
•

Уникалност – характеристики, които само вашите продукти или услуги притежават;
Цена;
Нови технологии или системи;
По-добра стойност за клиентите;
Включете всяко независимо валидиране или казуси;
...друго.

Ползи за клиентите
Това е, което вашият културен продукт или услуга предоставя на потенциалните клиенти по
отношение на техните очаквания и нужди. Какво вашият продукт или услуга ще даде на вашите
клиенти, след като го закупят?
Този аспект може да е много важен за определени клиенти, напр. възрастни хора, лица с
увреждания, лица в инвалидни колички или млади семейства, ако те са част от целевия ви
пазар. Обяснете какво ще направите специално за тях и демонстрирайте базисни данни.
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Раздел 5: Стратегия за маркетинг и продажби
Този раздел определя стратегиите ви за достигане до целевия пазар, който желаете. Това
вклюва повишаване на интереса към вашия продукт или услуга, начини на предоставянето им
на пазара чрез продажби.
Маркетингова стратегия
Как ще позиционирате продукта или услугата си на пазара за културен туризъм и как ще ги
разграничите от конкурентните:
•
•
•
•
•
•
•

Кои сегменти от пазара целите, които са вашите потенциални клиенти?
Как ще достигнете целият си целеви пазар?
Как ще разграничите продуктите или услугата си от конкурентните?
Какви ключови ползи ще бъдат откроени?
Към кои групи потенциални клиенти вече сте се насочили?
Какви контакти могат да се използват за да се генерира пазарна информираност и
продажби?
Кой ще ръководи маркетинга: персонал, агенция, представители?

Погледнете в Модул 3 на EUROPETOUR за повече информация. Припомнете си я.

Източници на приходи
От къде ще идват вашите приходи – директно от крайните потребители, от посредници? Кои са
посредниците – туристически агенции, туристически мрежи, туроператори или други? Какъв
принос към формирането на печалбата ще има всеки източник?

Стратегия за продажби
Как ще продавате продукта или услугата си на целевия пазар?
•
•
•
•
•
•

Директно;
На дребно;
Чрез агент;
Чрез търговски представители;
Чрез уебсайт;
Чрез партньори, с които споделяте приходите.

Анализирайте за всеки метод свързаните разходи, дали ще постигне ефективно желания
пазар, контрола, който ще запазите при ценообразуването и позиционирането, логистиката и
цялостната интеграция с вашата маркетингова стратегия. Посочете предимствата на методите,
чрез които сте избрали да продадете продукта или услугата си.
Погледнете в Модул 4 на EUROPETOUR за информация.
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Ценообразуване
Как ще зададете цената за вашия продукт или услуга. Съображенията включват:
•
•
•
•
•
•

Цените на конкурентите;
Ниво на конкуренция на пазара;
Възприемане на отношението „качество-цена“ от клиентите;
Производствени разходи и режийни разходи;
Веригата на разпространение и добавената стойност на всеки етап;
Степента, в която купувачът може да контролира цената.

Посочете как ще се оценяват цените на всеки продукт или услуга, като се позовете на
горепосочените източници на приходи.

Маркетингова и комуникационна стратегия
Как ще популяризирате своя продукт или услуга на пазара:
•
•
•
•
•
•
•

Реклама - къде, кога, как, на кого?;
Връзки с обществеността;
Директен маркетинг;
Уебсайт и интернет маркетинг;
Изложби и конференции;
Специални групи (например хора с увреждания);
От уста на уста.

Погледнете в Модул 5 на EUROPETOUR за информация.

Раздел 6: Персонал и операции
Тук ще очертаете планираната структура на вашия бизнес проект за културен туризъм по
отношение на управлението, броя на служителите и техните умения и квалификации, както и
физическите оперативни изисквания за производство или доставка на вашите културни
продукти или услуги.

Организационна диаграма на управлението (включително борда на управление)
Включете диаграма на начина, по който ще бъде организирано управлението на новото ви
начинание. Тя трябва да показва областите на отговорност на всеки ръководител и на
служителите, които ще бъдат поети през следващите три/пет години.
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Персонал
Посочете какви служители ще се назначават през следващите три/пет години, с кои умения, в
кои области на бизнеса. Опишете собствените си квалификации, умения и опит.

Планове за обучения
Очертайте планираното назначаване на служители и мениджмънт, чрез което ще се поддържа
квалифицирана работна сила. Това също трябва да съответства на бъдещото развитие на
пазара и на всяко ново развитие на продукти или услуги.

Дейности
Посочете физическите изисквания на бизнеса:
•
•
•
•
•
•
•

Помещения;
Оборудване;
Производствени съоръжения;
Инфраструктура;
Комуникационни съоръжения;
Свързани разходи;
Доставчици.

Раздел 7: SWOT анализ и анализ на риска
SWOT Анализ
SWOT анализът е едно от няколкото стратегически инструмента за планиране, които се
използват от бизнеса и други организации, за да се гарантира, че има ясна цел, определена за
бизнес проекта или начинанието, и че всички фактори, свързани с усилията, положителни и
отрицателни, са идентифицирани и адресирани. За да се изпълни тази задача, процесът на
SWOT анализа включва четири области: силни страни, слабости, възможности и заплахи.
Трябва да се отбележи, че когато се идентифицират и класифицират съответните фактори,
фокусът не е само върху вътрешните въпроси, но и върху външните компоненти, които биха
могли да повлияят върху успеха на проекта.

Анализирайте силните и слабите страни на вашия бизнес и продукти или услуги,
възможностите, които съществуват на пазара и заплахите за жизнеспособността на проекта.
•
•
•

Силни страни: Това са вашите силни страни - на вашия бизнес, организация, продукти и
услуги;
Слабости: Това са вашите слаби страни – какво ви липсва;
Възможности: Това са външните условия, върху които вие нямате влияние, но които
са полезни за развитието на вашия бизнес проект – какви са възможностите, които
предлагат пазара, обществото, икономиката, като цяло, положителни тенденции,
развитието на технологиите, релевантни на вашата бизнес идея;
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•

Заплахи: Това са външните условия, върху които вие нямате влияние и които могат да
навредят на вашия проект за културен туризъм – отрицателни тенденции, рискове,
заплахи и т.н.

Този анализ най-добре се прави в матрична диаграма, както следва:
Силни страни
•
•
Възможности
•
•

Слабости
•
•
Заплахи
•
•

Погледнете в Модул 2 на EUROPETOUR за информация.

Анализ на риска
Анализът на риска, идентифициран в частта „Заплахи“ по-горе, е от изключителна важност за
всеки бизнес план. Необходим е систематичен процес, за да се гарантира идентифицирането
на всички съответни източници на риск. Източниците на риск може да се променят, така че
важна част от процесите на мониторинг и преглед е да се идентифицират новите опасности,
които възникват и застрашават вашия проект за културен туризъм. Трябва също да посочите
потенциала да бъдете засегнати от риск (податливост към риск) и колко бързо бизнеса ви може
да се възстанови от неуспех (устойчивост).
Анализът на риска трябва да съдържа и план за намаляване на риска. Донорите (или
институциите за финансиране) винаги искат намаляване на риска, защото не финансират или
не инвестират в проект, в който няма стратегия за излизане.
Планът за намаляване на риска трябва да определи целите, които трябва да бъдат постигнати,
действията, които трябва да бъдат предприети за постигането на тези цели, сроковете за
предприемане на тези действия, лицето (лицата), отговорни за всяко от тези действия и
средствата за оценка на успеха на този план.
Погледнете в Модули 2 и 3 на EUROPETOUR за повече информация.
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Раздел 8: Финансови прогнози
Ключови предположения
Тази част прави преглед на ключовите предположения, използвани във финансовите
прогнози. В нея се обяснява как са достигнати ключовите фигури във финансовите прогнози.
Тук се включват елементи като:
•
•
•
•
•
•
•

Източници на приходи;
Брой служители, планирани за всяка година и планираните заплати;
Предвиждани инвестиции в оборудване и материали;
Амортизация;
Очаквани разходи за наем и други постоянни такси;
Очаквани плащания на кредитори;
Изчисляване на други разходи.

Този раздел трябва да е кратък, прегледен и изчерпателен. Допълнителни подробности
относно тези елементи могат да бъдат поставени в приложенията.

Отчет за приходите и разходите
Приложете тук прогнозните отчети за приходите и разходите и съответно за печалбите и
загубите през първите три/пет години от функционирането на вашия бизнес проект за културен
туризъм.

Баланси
Опишете тук в таблици предполагаемите баланси за първите три/пет години от дейността на
вашия бизнес.
Паричен поток
Прикачете тук месечна прогноза за паричните потоци за първите две години от дейността на
вашия бизнес.

Раздел 9: Изисквания за финансиране
Посочете тук общите изисквания за финансиране за вашия бизнес - например каква е сумата,
която ви е необходима, как да бъде предоставена, за какъв период от време и т.н.. Ще трябва
да посочите и приблизителната разбивка на начина, по който предоставените финансови
средства ще бъдат изразходвани. Посочете:
Източници
• Финансови средства, вложени от собственика/ собствениците;
• Банково кредитиране;
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•
•
•
•

Безвъзмездни получени средства или заеми от агенции;
Вече получени инвестиции от други инвеститори;
Размер на търсена инвестиция;
...и др.

За каква цел е необходима търсената инвестиция:
• Закупуване на оборудване;
• Маркетингови дейности;
• Допълнителен персонал;
• ...и др.
Погледнете в Модул 7 на EUROPETOUR за повече информация.

Правата на интелектуална собственост
Не забравяйте да обсъдите въпросите за авторските права във вашия бизнес план!
В културния туризъм авторското право може да съпътства ежедневния ви бизнес живот.
Независимо дали създавате културен туристически пътеводител, видео клип, музика за
туристически филм или правите снимки, проблемите с авторските права са винаги налице.
Трябва да имате в предвид правата на други лица и трябва да сте сигурни, че вашите собствени
права не са пренебрегвани и са защитени.
Стратегията за интелектуална собственост може да открие разнообразни възможности за
увеличаване на стойността, производителността, конкурентоспособността и иновативния
капацитет на вашия бизнес.

Раздел 10: Приложения
Тук се предоставят подробни данни, на които се базира основния текст в бизнес плана, както и
допълнителна информация, която може да е интересна на читателя, за да формира мнение.
Елементите, които могат да се включат като приложения, варират и зависят от естеството на
вашия бъдещ бизнес в областта на културния туризъм. Обикновено се включват:
• Автобиографии и квалификации на основните мениджъри и собствениците;
• Подробни финансови прогнози;
• Последни одитирани отчети (ако има такива);
• Таблица на капитализацията на дяловете и инвестиционната история;
• Подробни констатации от проучването на пазара;
• Рекламни материали;
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•
•
•

Подробна информация за продукта или услугата;
Подробности за уебсайта на вашия бизнес проект за културен туризъм;
Препоръки или писма за намерение от (бъдещи) клиенти.
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Най-добра практика:
Подкрепа за стартъпи в
културния туризъм

Финансова и консултантска подкрепа за туристически стартъпи и техни иновативни идеи се
предоставят навсякъде в Европа - на местно, регионално, национално и европейско равнище.
Заинтересованите нови предприемачи се насърчават да проверят възможностите, които се
предлагат.
На регионално ниво
Търговските камари обикновено са първите звена за контакт на стартиращи фирми в туризма.
Техният съвет се дава на регионално ниво. Това е най-вече безплатно. Свържете се с
търговската камара във вашия район и проучете възможностите, от които можете да се
възползвате.

На национално равнище (примери от Португалия, Исландия и Италия)
Съществуват и специализирани инициативи, които осигуряват подкрепа на национално ниво.
Например в Лисабон, инициативата RE-THINK на Beta-I е такава инициатива. Базирана в
Лисабон, Beta-I е европейска организация за предприемачество и иновации. Тя помага на
стартъпи и утвърдени бизнеси да се развиват, като се работи с програми за ускоряване и
иновации, организиране на събития, насърчаване на инвестициите и създаване на работни
пространства. Инициативата се фокусира и върху туристическия бизнес.
Повече информация можете да намерите в техния уебсайт:
http://rethink.beta-i.pt/2017/03/24/startups-tourism-heres-program-youve-looking/
Друг пример е исландската инициатива StartupTourism – акселератор, включващ ментори за
исландски компании в туристическия сектор. През последните години се наблюдава рязко
увеличение на броя на чуждестранните посетители, пътуващи до Исландия. Това създаде
предизвикателства и възможности за исландците. Подобрена инфраструктура, развитието на
частния сектор и иновациите са необходими, за да се отговори на тези промени и да се
създаде устойчиво бъдеще за туризма в Исландия. С оглед на това няколко организации
Íslandsbanki, Blue Lagoon, Vodafone, Isavia, Iceland Tourism и Icelandic Startups си стиснаха
ръцете, за да създадат програма за стартиращи компании в Исландия. Startup Tourism е
напълно безплатен за стартъпите и участниците задържат 100% от своята компания.
Повече информация можете да намерите в техния уебсайт:
http://startuptourism.is/en/
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Италианската фондация "Eduardo Garrone" предлага специализирана подкрепа за стартиращи
компании в сферата на културния туризъм в Италия.
Повече информация можете да намерите в техния уебсайт:
http://www.fondazionegarrone.it/en/what-we-do/our-startup/cultural-tourism

На Европейско равнище
Различни възможности за финансиране на малки и средни предприятия, както и на стартиращи
компании са на разположение, предоставени от Европейската комисия. Тук е представен много
добър обзор:
http://startupeuropeclub.eu/eu-funds-and-support/

Европейският проект CreatINNES, финансиран по програма Ераъм + стартира в края на 2018
година за консултанстка безплатна подкрепа на стартиращи фирми и предприемачи в областта
на кретивните индустрии и туризъм. България е една от участващите страни него, лидиращата
организация е немската консултанста комапния за иновации INI-Novation GmbH (www.ininovation.com). Повече подробности и насоки към кого да се обърнете в България ще научите от
уебсайта на INI-Novation GmbH или при поискавне на техния имейл адрес info@ini-novation.com
. Можете да направите вашето запитване и на български език.
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Най-добра практика:
Стената "Антонин" световното наследство на
ЮНЕСКО

Конвенцията на ЮНЕСКО за световно наследство препоръчва изготвянето на план за
управление за всеки обект, класифициран като светово наследство. Този план трябва редовно
да се преглежда, оценява неговото изпълнение, наблюдава и актуализира, защото чрез него
всеки обект може да демонстрира, че разполага с адекватни механизми за управление, с които
се гарантира запазването на обекта за бъдещите поколения. Тези планове за управление не са
същите като бизнес плановете, но те са също планове за развитие и може да са самостоятелни
или част от по-голям бизнес план.
Като пример може да се посочи плана за управление на стената "Антонин". Това е
вдъхновяващ пример, тъй като разглежда и културно-туристическите аспекти. Този план за
управление на стената "Антонин" действа като вид бизнес план за стената "Антонин" и помага
за устойчивото запазване на изключителната универсална стойност на този обект на културно
наследството. Планът включва и допълнителни ръководни документи като:
• Допълнително ръководство за планиране, което е изготвено и прието от всичките пет
органа на местно самоуправление:
http://www.antoninewall.org/sites/default/files/Antonine%20Wall%20SPGr2c-Finalcombined%202.pdf
•

План за интерпретация и стратегия за достъп, който всички партньори и ключови
заинтересовани страни могат да използват за осъществяване на проекти за физически и
интелектуален достъп и интерпретация:
http://www.antoninewall.org/system/files/documents/Interpretation%20Plan%20and%20Access%2
0Strategy.pdf
• Стратегия за образование:
http://www.antoninewall.org/sites/default/files/The%20Antonine%20Wall%203.1.pdf
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