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 2015-0005-138 סימוכין:               

 ל' ניסן תשע"ה                   
 2015אפריל  19          

  

 בעלי עסק באזור הכנרת? 
המעוניינים להצטרף  בעלי עסקיםמפגש עם מחר יתקיים 

פיתוח עסקים תיירותיים ל לפרויקט סיוע של האיחוד האירופי

 בצפוןלאורך דרך הבשורה 

 משרד התיירות באמצעות החברה הממשלתית לתיירות 

עסק תיירותי לאורך  בשדרוגהמעוניינים לקבל סיוע בעלי עסקים  ןמזמי

 הסיוע  פרויקט דרך הבשורה להשתתף במפגש בו יוצג

 , 20.4.2015יתקיים מחר, יום שני, המפגש 

 האזורית גליל תחתון. במועצה 10:00בשעה 

קטנים ובינוניים בתחומי החקלאות, המזון בעלי עסקים למפגש מוזמנים 

והמלאכות המסורתיות ועסקים משלימים בתחומי האירוח, הביקור, השירותים 

 . תנאי ההשתתפות:וכיו"ב

 מסורתיעסק קטן או בינוני תיירותי או 

 אנשים לפחות במהלך השנה 3מעסיק 

 ממוקם באזור המסומן במפה המצורפת

 מילוי שאלונים היוצרים את בסיס המידע לגיבוש כלי התמיכה.יינתן סיוע ב במפגש 

, כלים שיווקיים תןיוי 2015במחצית הראשונה של  מתחיל לפעול כברהפרויקט 

לפרויקט אזורים השותפים לישראל ין )ב Networking-רישותו הכשרה ,הדרכה

 סרדיניה(.בבקטלוניה ו

. מיליון אירו 1.5 הכוללת משרד התיירות, מוביל בישראל את הפרויקט, שעלותו

רך הבשורה" בגליל שני אזורים: "דב שיושקעו אלף אירו 700ישראל תקבל 

 ו"דרך הבשמים" בנגב. ,לאורכה והעסקים בכפרים
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 רקע: 

 CoMeDPro(   Common Mediterranean Development האירופי פרויקטה

Programהפרויקטים של ( מתקיים במסגרת ENPI ENPICBCMED  (cross-border 

cooperation in the Mediterranean ,) במטרה לקדם שיתופי פעולה בין מדינות
 לאורך הים התיכון.

 
בפרויקט שותפים מחוז קטלוניה בספרד והאי האיטלקי סרדיניה. הפרויקט יימשך 

דרכים מספר ים תיכונית המורכבת מרשת חודשים ומטרתו להקים  20-כ
נים ומסורתיים היסטוריות ותיירותיות של כל מדינה, שלאורכן יפותחו עסקים קט

קט ובו חנות מקוונת למטרה זו יוקם אתר אינטרנט ייחודי לפרויוישודרגו קיימים. 
 לקידום מוצרים של העסקים משלוש המדינות. 

 
משלחת ישראלית השתתפה בכנס התנעה בברצלונה יחד עם השותפים לפרויקט, 
שבו הוצגו תכניות העבודה של כל מדינה. בין היתר, התרשמו חבריה מייצור היין 
ושמן הזית שהציגה המשלחת הקטלונית ולמדו על הפוטנציאל הגדול בפיתוח דרך 

ים הביעו הערכה תיירותית שלאורכה יפעלו העסקים הללו. בתוך כך האירופ
לפרויקט החממות העסקיות של משרד התיירות הישראלי וביקשו ליישמו גם 

בדרכי הבשורה  ביקרה משלחת של השותפים מאירופהבהמשך לכך, בפרויקט הזה. 
 על פיתוח דרכים תיירותיות ועסקים מסורתיים בישראל. סקירה וקבלהוהבשמים 
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