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 Тематична ціль

Промоція місцевої культури та охорона історичної 
спадщини

 Пріоритет Програми

1.1 Промоція місцевої культури та історії



Термін реалізації 
проєкту технічної 
допомоги 
Європейського 
Союзу:
 період реалізації: 12 

місяців



Мета проєкту

 Покращення і розвиток туристичної 
привабливості та культурної спадщини міст 
Рівного та Любліна шляхом популяризації 
кулінарної спадщини



Конкретні цілі проєкту

 Підвищити доступність інформації про кулінарну 
спадщину міст Рівного та Любліна, розробити 
стратегії співпраці та комунікації при застосуванні 
експертних і методів участі

 Ідентифікувати традиційні кулінарні страви Рівного 
у місті-партнері

 Підвищити зацікавленість жителів та гостей міст 
Рівного та Любліна історичною та кулінарною 
спадщиною краю



Заходи проєкту

 Розробка та виготовлення каталогу рецептів 
традиційних страв міста Рівне

 Інформаційна кампанія проєкту, розробка матеріалів 
візуалізації, управління проєктом

 Промоційна кампанія кулінарної спадщини Рівного та 
Любліна

 Розробка стратегій співпраці та маркетингових 
комунікацій. Підписання угоди про асоціацію

 Міжнародна гастрономічна конференція в Любліні
 Гастрономічний фестиваль «Мацик» в місті Рівне та 

розробка і промоційна кампанія відеоролика 
традиційної страви Рівного - «мацик»

 Управління проєктом



Основні продукти та результати 
проєкту

 Рекламна кампанія соціальних мереж для 
кулінарної спадщини Любліна та Рівного

 Асоціація співпраці в сфері гастрономічного 
туризму

 Дві Стратегії співпраці та маркетингових 
комунікацій у просуванні традиційної кулінарної 
спадщини

 Міжнародна гастрономічна конференція в Любліні
 Гастрономічний фестиваль «Мацик» в Рівному та 

відеоролик традиційної страви міста Рівного –
«мацик»



Індикатори результатів

 Збільшення кількості відвідувачів об’єктів 
історичної та культурної спадщини 

(планується збільшити кількість відвідувачів у 
Любліні – 10 тис. осіб/рік, у Рівному – на 1 
тис.осіб/рік)



Донор проєкту технічної допомоги 
Європейського Союзу:

 Орган управління (Міністр фондів розвитку та 
регіональної політики Республіки Польща)

 Юридична адреса: вул. Вспульна 2/4, 00-926 
Варшава, Польща

 Повне ім’я, посада координатора робіт: Рафал
Балінські, директор департаменту 
територіального співробітництва Міністерства 
фондів розвитку та регіональної політики 
Республіки Польща



Виконавець (головний бенефіціар) проєкту
технічної допомоги Європейського Союзу:

 Управління з питань стратегічного розвитку та 
інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської 
ради.

 Юридична адреса: вул. Лермонтова 6, м. Рівне, 
33028, Україна

 Код згідно з Єдиним державним реєстром 
підприємств та організацій України (за наявності): 
36565132

 Повне ім’я, посада координаторів робіт: Михайло 
Басюк, начальник управління з питань стратегічного 
розвитку та інвестиційного виконавчого комітету 
Рівненської міської ради



Бенефіціари проєкту технічної 
допомоги Європейського Союзу 

Бенефіціар 1
 Найменування: Громадська організація «Агенція 

сталого розвитку міста»
 Юридична адреса: вул. О. Дундича, 2/20, квартира 

36, місто Рівне, 33022, Україна

Бенефіціар 2
 Уряд міста Люблін (The Municipality of Lublin)
 Юридична адреса: Площа короля Владислава 

Локетка 1, 20-109 Люблін



Кошторисна вартість проєкту технічної 
допомоги Європейського Союзу

 Загальний бюджет проєкту: 65 828,00 євро

у тому числі:

 грант ЄС: 59 225,45 євро

 внесок партнерів: 6 602, 55 євро

 бюджет для України: 29 225, 45 євро



Цей документ був складений у рамках Програми транскордонного 
співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Повну відповідальність 
за зміст цього документа несе Управління з питань стратегічного розвитку та 
інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської ради. Цей документ за 
жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію
Європейського Союзу, ОУ або Спільного технічного секретаріату Програми
транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.


