DESCRIPTION OF INFOCENTER COLLABORATORS
VYARA FOUNDATION
NGO which encourages the use of modern information and communication technologies and promotes the
creation, development and application of educational technologies and products.
(http://www.vyara.tryavna.biz)

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Type of agreement
X

Contribution of data and other materials important for the development of the project

X

Collaboration in the Awareness and Information Actions related to the project by developing: actions, activities and
initiatives addressed to increase the people's and organisations awareness, dissemination actions about the
products of the project and creation of the optimum conditions for the transfer of the previous project didactic
guide.

X

Involvement of people belonging to the target groups of the project.

X

Cooperation in some of the project activities and in the activities related to the dissemination of results.

X
X

Contact with other entities of the own country of other countries, as a contribution to the development of the
project and to its continuity once the project is finished.
To incorporate the product of the project (Didactic Guide and Annexes) and use it for vocational and continuous
training actions.

ФОНДАЦИЯ „ВЯРА”
НПО, която насърчава използването на ИКТ и популяризира създаването, развитието и прилагането на образователни
технологии и продукти. (http://www.vyara.tryavna.biz)
Вид сътрудничество
X

Принос с данни и материали от значение за развитието на проекта.

X

Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и инициативи адресирани към
увеличаване на информираността на хора и организации; действия, свързани с разпространение на
продуктите от проекта и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото ръководство.

X

Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите групи на проекта.

X

Дейности по реализиране на проекта и разпространение на резултатите.

X

Осъществяване на контакт с други индивиди, местни и международни организации за осигуряване и
гарантиране на устойчивост на резултатите след като проектът е завършен.

X

Интегриране на учебното помагало (Дидактическото ръководство и приложенията) и използването му за
целите на професионалното и продължаващото образование и обучение.

Проект Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-2105
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Трансфер и адаптация на иновативна методология и материали за професионална квалификация в
областта на интерпретация на културното наследство

CIVIL ACTIVITY ASSOCIATION ‐TRYAVNA
The Association works to raise people’s awareness on important sustainable developments issues in the area of Tryavna.

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Type of agreement
X

Contribution of data and other materials important for the development of the project

X

Collaboration in the Awareness and Information Actions related to the project by developing: actions, activities and
initiatives addressed to increase the people's and organisations awareness, dissemination actions about the
products of the project and creation of the optimum conditions for the transfer of the previous project didactic
guide.

X

Involvement of people belonging to the target groups of the project.

X

Cooperation in some of the project activities and in the activities related to the dissemination of results.

X
X

Contact with other entities of the own country of other countries, as a contribution to the development of the
project and to its continuity once the project is finished.
To incorporate the product of the project (Didactic Guide and Annexes) and use it for vocational and continuous
training actions.

СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ ‐ ТРЯВНА”
Работи за повишаване разбирането на хората по въпроси, свързани с устойчивото развитие на гр. Трявна.
Вид сътрудничество
X

Принос с данни и материали от значение за развитието на проекта.

X

Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и инициативи адресирани към
увеличаване на информираността на хора и организации; действия, свързани с разпространение на
продуктите от проекта и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото ръководство.

X

Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите групи на проекта.

X

Дейности по реализиране на проекта и разпространение на резултатите.

X

Осъществяване на контакт с други индивиди, местни и международни организации за осигуряване и
гарантиране на устойчивост на резултатите след като проектът е завършен.

X

Интегриране на учебното помагало (Дидактическото ръководство и приложенията) и използването му за
целите на професионалното и продължаващото образование и обучение.

Проект Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-2105
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Трансфер и адаптация на иновативна методология и материали за професионална квалификация в
областта на интерпретация на културното наследство

LOCAL ACTION GROUP (LAG) ‐ TRYAVNA DRYANOVO
Its activities are aimed at involving local communities to participate in the implementation of the LEADER
Program.http://mig.tryavna.biz/

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Type of agreement
X

Contribution of data and other materials important for the development of the project

X

Collaboration in the Awareness and Information Actions related to the project by developing: actions, activities and
initiatives addressed to increase the people's and organisations awareness, dissemination actions about the
products of the project and creation of the optimum conditions for the transfer of the previous project didactic
guide.

X

Involvement of people belonging to the target groups of the project.

X

Cooperation in some of the project activities and in the activities related to the dissemination of results.

X
X

Contact with other entities of the own country of other countries, as a contribution to the development of the
project and to its continuity once the project is finished.
To incorporate the product of the project (Didactic Guide and Annexes) and use it for vocational and continuous
training actions.

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРЯВНА ДРЯНОВО ‐ ЗЕМЯ НА МАЙСТОРИ”
Работи за да гарантира подготовката и участието на местната общност в реализацията на Програма „Лидер”.
Вид сътрудничество
X
X
X
X
X
X

Принос с данни и материали от значение за развитието на проекта.
Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и инициативи адресирани към
увеличаване на информираността на хора и организации; действия, свързани с разпространение на
продуктите от проекта и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото ръководство.
Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите групи на проекта.
Дейности по реализиране на проекта и разпространение на резултатите.
Осъществяване на контакт с други индивиди, местни и международни организации за осигуряване и
гарантиране на устойчивост на резултатите след като проектът е завършен.
Интегриране на учебното помагало (Дидактическото ръководство и приложенията) и използването му за
целите на професионалното и продължаващото образование и обучение.

Проект Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-2105
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Трансфер и адаптация на иновативна методология и материали за професионална квалификация в
областта на интерпретация на културното наследство

TRYAVNA MUSEUM OF WOODCARVING AND ICON‐PAINTING
The museum administrates all the historical museum houses and art galleries in Tryavna and works to preserve and promote the
local heritage of all types. (http://www.tryavna‐museum.com)

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Type of agreement
X

Contribution of data and other materials important for the development of the project

X

Collaboration in the Awareness and Information Actions related to the project by developing: actions, activities and
initiatives addressed to increase the people's and organisations awareness, dissemination actions about the
products of the project and creation of the optimum conditions for the transfer of the previous project didactic
guide.

X

Involvement of people belonging to the target groups of the project.

X

Cooperation in some of the project activities and in the activities related to the dissemination of results.

СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО ИЗКУСТВО ‐ ТРЯВНА
Музеят администрира къщите‐музеи в Трявна и работи за съхраняване и популяризиране на културно‐историческото
наследство на Трявна. (http://www.tryavna‐museum.com)
Вид сътрудничество
X

Принос с данни и материали от значение за развитието на проекта.

X

Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и инициативи адресирани към
увеличаване на информираността на хора и организации; действия, свързани с разпространение на
продуктите от проекта и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото ръководство.

X

Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите групи на проекта.

X

Дейности по реализиране на проекта и разпространение на резултатите.

Проект Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-2105
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Трансфер и адаптация на иновативна методология и материали за професионална квалификация в
областта на интерпретация на културното наследство

TRYAVNA WEEKLY NEWSPAPER
Local newspaper working to encourage local sustainable development (http://www.tryavna.bg/)

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Type of agreement

X

Collaboration in the Awareness and Information Actions related to the project by developing: actions, activities and
initiatives addressed to increase the people's and organisations awareness, dissemination actions about the
products of the project and creation of the optimum conditions for the transfer of the previous project didactic
guide.

X

Involvement of people belonging to the target groups of the project.

ВЕСТНИК „ТРЕВНЕСНКА СЕДМИЦА”
Местен вестник, който работи за насърчаване на устойчивото развитие на региона. (http://www.tryavna.bg/)
Вид сътрудничество

X

Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и инициативи адресирани към
увеличаване на информираността на хора и организации; действия, свързани с разпространение на
продуктите от проекта и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото ръководство.

X

Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите групи на проекта.

Проект Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-2105
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Трансфер и адаптация на иновативна методология и материали за професионална квалификация в
областта на интерпретация на културното наследство

DANIKA 13 Ltd.
Tourist Agency involved in arranging different types of local events to attract tourists and promote local heritage.

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Type of agreement

X

Collaboration in the Awareness and Information Actions related to the project by developing: actions, activities and
initiatives addressed to increase the people's and organisations awareness, dissemination actions about the
products of the project and creation of the optimum conditions for the transfer of the previous project didactic
guide.

X

Involvement of people belonging to the target groups of the project.

„ ДАНИКА 13” ООД
Туристическа агенция, която организира и провежда събития на местно ниво за привличане на туристи и популяризиране
на културното наследство.

Вид сътрудничество

X

Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и инициативи адресирани към
увеличаване на информираността на хора и организации; действия, свързани с разпространение на
продуктите от проекта и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото ръководство.

X

Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите групи на проекта.

Проект Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-2105
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Трансфер и адаптация на иновативна методология и материали за професионална квалификация в
областта на интерпретация на културното наследство

SAVOYA ‐ TRYAVNA EOOD
Catering provider, organizer of local events to attract tourists and promote local heritage.

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Type of agreement

X

Collaboration in the Awareness and Information Actions related to the project by developing: actions, activities and
initiatives addressed to increase the people's and organisations awareness, dissemination actions about the
products of the project and creation of the optimum conditions for the transfer of the previous project didactic
guide.

X

Involvement of people belonging to the target groups of the project.

„САВОЯ ‐ ТРЯВНА” ЕООД
Ресторантьорски бизнес, организира и провежда събития на местно ниво за привличане на туристи и популяризиране на
културното наследство

Вид сътрудничество

X

Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и инициативи адресирани към
увеличаване на информираността на хора и организации; действия, свързани с разпространение на
продуктите от проекта и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото ръководство.

X

Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите групи на проекта.

Проект Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-2105
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Трансфер и адаптация на иновативна методология и материали за професионална квалификация в
областта на интерпретация на културното наследство

RALITSA HOTEL

Provides accommodation and catering services. Organizer of local events to attract tourists and promote local heritage.
http://ralitsa.tryavna.biz

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Type of agreement

X

Collaboration in the Awareness and Information Actions related to the project by developing: actions, activities and
initiatives addressed to increase the people's and organisations awareness, dissemination actions about the
products of the project and creation of the optimum conditions for the transfer of the previous project didactic
guide.

X

Involvement of people belonging to the target groups of the project.

ХОТЕЛ „РАЛИЦА”
Предоставя хотелски и ресторантьорски услуги. Организира и провежда събития на местно ниво за привличане на туристи
и популяризиране на културното наследство. http://ralitsa.tryavna.biz
Вид сътрудничество

X

Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и инициативи адресирани към
увеличаване на информираността на хора и организации; действия, свързани с разпространение на
продуктите от проекта и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото ръководство.

X

Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите групи на проекта.

Проект Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-2105
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Трансфер и адаптация на иновативна методология и материали за професионална квалификация в
областта на интерпретация на културното наследство

BALKAN RELAX Ltd.
Small Family Hotel in the central part of Tryavna (http://www.hotelfamily.bg/)

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Type of agreement
X

Contribution of data and other materials important for the development of the project

X

Collaboration in the Awareness and Information Actions related to the project by developing: actions, activities and
initiatives addressed to increase the people's and organisations awareness, dissemination actions about the
products of the project and creation of the optimum conditions for the transfer of the previous project didactic
guide.

X

Involvement of people belonging to the target groups of the project.

X

Cooperation in some of the project activities and in the activities related to the dissemination of results.

„БОЛКАН РЕЛАКС” ООД
Малък семеен хотел в централната част на Трявна. (http://www.hotelfamily.bg/)

Вид сътрудничество
X

Принос с данни и материали от значение за развитието на проекта.

X

Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и инициативи адресирани към
увеличаване на информираността на хора и организации; действия, свързани с разпространение на
продуктите от проекта и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото ръководство.

X

Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите групи на проекта.

X

Дейности по реализиране на проекта и разпространение на резултатите.

Проект Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-2105
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Трансфер и адаптация на иновативна методология и материали за професионална квалификация в
областта на интерпретация на културното наследство

“BIJU 008” Ltd.
Small Family Hotel in the central part of Tryavna. (http://biju.tryavna.biz/)

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Type of agreement
X

Contribution of data and other materials important for the development of the project

X

Collaboration in the Awareness and Information Actions related to the project by developing: actions, activities and
initiatives addressed to increase the people's and organisations awareness, dissemination actions about the
products of the project and creation of the optimum conditions for the transfer of the previous project didactic
guide.

X

Involvement of people belonging to the target groups of the project.

X

Cooperation in some of the project activities and in the activities related to the dissemination of results.

„БИЖУ 008” ООД
Малък семеен хотел в централната част на Трявна. (http://biju.tryavna.biz/)
Вид сътрудничество
X

Принос с данни и материали от значение за развитието на проекта.

X

Информационни дейности, свързани с проекта чрез: действия, дейности и инициативи адресирани към
увеличаване на информираността на хора и организации; действия, свързани с разпространение на
продуктите от проекта и създаване на оптимални условия за трансфериране на Дидактическото ръководство.

X

Въвличане на заинтересовани лица и институции, принадлежащи към целевите групи на проекта.

X

Дейности по реализиране на проекта и разпространение на резултатите.

Проект Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-2105
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Трансфер и адаптация на иновативна методология и материали за професионална квалификация в
областта на интерпретация на културното наследство

