
1  

BACCHUS SME                       ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №1                                                              Март 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАРТ на ПРОЕКТА 
 

Проектът BACCHUS SME 
 

BACCHUS SME е европейски проект, 

реализиран по програма Еразмус+, по мярка 

за професионално образование и обучение. 
 

BACCHUS SME има за цел да насърчи 

изграждането на професионални 

туристически умения в сферата на винения 

туризъм. Международния консорциум от 

партньорски организации ще работи заедно 

и целеустремено в тази посока до декември 

2018. 

BACCHUS SME е проект, който има за цел да  

подобри качеството на предоставяните 

услуги от малките и средни фирми в лозаро-

винарския сектор и туризъм. За да се 

реализират посочените цели, по проекта се 

предвижда разработването на инструмен за 

анализ на бизнеса на предприемачите-

винопроизводители.  

Този инструмент ще позволи да бъде 

оценена нуждата от обучение на фирмите, 

чрез разработване на план за подобряване 

качеството на услугите. Също така, 

инструментът ще опосредства 

организационото развитието на компаниите 

от винените региони на партньорските 

страни. 

На база на идентифицираните специфични 

нужди в сферата на винения туризъм, 

изведени по време на проведените по 

проекта проучвания и анализ, партньорите  

ще разработят инструмент за анализ и 

иновативен обучителен курс, който съчетава 

дистанционното обучение и традиционните 

обучителни курсове.  

Проектът BACCHUS SME официално стартира на 3-4 ноември 2016г., когато 

се проведе първата среща на партньорите в гр. Форкалкьор, Франция. 

Втората среща по проекта се състоя на 2-3 февруари 2017г., в гр. Кампобасо, 

Италия. 

По време на двете срещи партньорите обсъдиха условията, при които ще 

бъде изпълняван проекта и предвидените за разработване продукти.  

Една от основните дейности бе осигуряването на визуална идентичност на 

проектните материали и очаквани резултати. Партньорите избраха лого на 

проекта, изборазяващо отпечатък от винена чаша, символично 

представялващо още кръг, асоцииран лесно с виненена обиколка и 

туризъм. Двата цвята – бургундско червено и кафяво навеждат съответно 

към вино и обработваема земя. 

Друга важна част бе посветена на проектната фаза за провеждането на 

проучвания, включващи дискусия с фокус групи, разработване на 

въпросници и анкетиране, както и реализирането на изследване на 

нагласите. Партньорите работиха по първите два проектни интектуални 

резултата: „Анализ на организационното развитие на МСП“ (IO1) и 

„Анализ на лозаро-винарския сектор и туризъм“ (IO2). 

Целта на първия резултат IO1 е да отличи най-подходящия модел за 

организационно развитие за МСП в сферата на винения туризъм, докато 

IO2 цели да разграничи профила на винените туристи в партньорските 

държави, мотивационните фактори, както и да събере добри работещи 

практики от страните-партньори.  

На първата среща, проектните експерти разписаха основните теми, които 

да бъдат дискутирани по време на местните фокус групи, проведени в 

партньорските страни. Участие в събитията взеха заинтерсовани страни, 

включително публични власти, местни асоциации за развитие, както и 

експерти по винен туризъм. Събраната информация бе организирана в 

доклад от всеки партньор по проекта, а ДАКОМ ЕООД и Университета на 

Саламанка създадоха съответно въпросниците за „Винарни“ (МСП в 

сектора) и „Винени туристи“. От всяка партньорска страна е необходимо  

администрирането на 30 бр. анкети за МСП и 50 бр. анкети от винени 

туристи. На втората среща по проекта бяха коментирани предварителни 

данни от проучванията. 
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Приложимостта на курса ще бъде 
проверена чрез провеждането на пилотни 
тестове с няколко представители на 
малкия и среден бизнес от сектора, в 
съответните страни-партньори по 
проекта. Материалите и обучителният 
курс ще бъдат достъпни онлайн на 
разработената по проекта BACCHUS SME 
платформа. 

 

 

Партньори: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В проект BACCHUS SME 
участват шест организации: 
 
- CDE Petra Patrimonia, 
Франция  
www.cde-petrapatrimonia.com 

 

-AidLearn, Португалия 
www.aidlearn.pt 

 

-MERIG, Австрия 
www.merig.org 

 

-Molise verso il 2000 scrl, 
Италия 
www.moliseversoil2000.it 

 

- Университет Саламанка, 

Испания www.usal.es 
 

- ДАКОМ ЕООД, България 
http://dakom.itstart.bg 
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Трета част на проучването, която е в процес на изпълнение, ще разграничи 

най-подходящия модел на организационно развитие за предприятията (IO1) 

и услугите и добрите практики и примери за развитието на винения туризъм 

(IO2). 
 

 
 

 
 

 

Предстоящо: 
 

Трета среща по проекта в Пловдив, България на 8 и 9 май 2017г., когато 

партньорите ще представят и коментират данните от проведените 

проучвания.  

Стартиране на работа по модулите на обучителния пакет от материали и 

инструмента за анализ на BACCHUS SME (IO3). 

Дефиниране на структурата на обучителната платформа по проекта (IO4). 

 
Може да свалите брошура BACCHUS SME от уеб страницата ни: 
http://www.bacchus-sme.eu 

 
Последвайте ни във Facebook: 
https://www.facebook.com/Bacchus-SME-953987798079362/ 

 
През месец май 2017г. очаквайте втория „Информационен 
бюлетин“ по проект BACCHUS SME. 

 

 

 
 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.  
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от 
Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на 
съдържащата се в нея информация. 
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