НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ

Департамент ГЕОГРАФИЯ

Концепция, гъвкава методика и пилотна
геопространствена платформа за достъп на
българското природно наследство до
европейския дигитален общ пазар на знания и
информационни услуги
„Концепция, гъвкава методика и Разработване на комплексна и гъвкава
пилотна геопространствена платформа методика за инвентаризация и оценка на
ЕУ,
произтичащи
от
за достъп на българското природно културните
Българското
природно
наследство;
наследство до европейския дигитален
общ пазар на знания и информационни Приоритизиране на културните ЕУ,
услуги“, към Проект BG05M2OP001- осигурявани от БПН в образованието и
1.001-0001 Изграждане и развитие на бизнеса по категории обекти, видове
център за върхови постижения туризъм и туристически райони в
избраните моделни територии;
Наследство БГ.
Дизайн, проектиране и разработка на
ЦЕЛ
иновативна
геопространствена
Прилагане на най-новите постижения в
платформа за достъп на БПН до
областта на Картирането и оценката на
Европейския дигитален общ пазар на
екосистемните
услуги
(МАЕS)
за
знания и информационни услуги;
създаване на иновативна концепция и
Разработване
на
стратегия
за
гъвкава методика и пилотен дигитален
капитализация на резултатите и
модел
на
гео-пространствено
представянето им на дигиталния
привързана платформа за достъп до
европейски общ пазар
природния компонент на Българското
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
наследство. В допълнение, обменът на
Центърът за върхови постижения
нови знания и подходи ще обслужва
„Наследство БГ“ ще представлява
туристическата
и
рекреационна
модерен
научноизследователски
индустрия, като стимулира постигането и
комплекс,
насочен,
както
към
на образователни и възпитателни цели;
фундаментални,
приложни
и
Привличане
на
вниманието
и
експериментални изследвания, така и
информиране
на
българската
към развойна дейност.
общественост
и
на
българските
Резултатите от неговата дейност ще
държавни,
обществени
и
частни
бъдат достъпни чрез онлайн портал
институции
относно
Българското
(текст, аудио, видео, продукти с
природно наследство в качеството му на
виртуална реалност и пр.), а
задължителен и неотменим структурен
разработените продукти и услуги (на
елемент, изграждащ националното
няколко
езика)
ще
бъдат
самосъзнание на всяка нация;
разпространявани
сред
учебни
Създаване на иновативен интерфейс
заведения, читалища, сдружения на
между Българското природно наследство
различни общности в България и
и европейския Дигитален общ пазар на
чужбина,
бизнеса,
особено
в
знания и информационни услуги
креативните
и
рекреационните
ЗАДАЧИ:
индустрии.
Концептуализация
на
Българското
природно наслдство;
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БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА
29 785 549.49 лв

БЮДЖЕТ НА ЗВЕНОТО
798 650.00 лв.
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