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Коротка інформація про Партнерів проекту ZEWSGES 

Текирдага Намік Кемаль Університет - провідний партнер програми 
Намік Кемаль Мах. Кампус Кад. No: 1, TR59030 Tekirdağ-TURKEY.  
Тел: +90 282 250 10 01; адреса електронної пошти:genelsekreterlik@nku.edu.tr, 
http://www.nku.edu.tr/ 

Намік Кемаль Університет – це державний університет, який пропонує навчання вітчизняних 
та іноземних студентів до ступеня аспірантів, бакалаврів, магістрів та докторів наук у 
різноманітних програмах. В даний час налічується близько 35 000 студентів та 1110 
академічних і адміністративних співробітників. Університет Намік Кемал, заснований у 2006 
році, можна вважати відносно молодим інститутом, хоча його історія сягає 1982 року, коли 
сільськогосподарський факультет став найстарішим академічним підрозділом. Останнім 
часом до університету приєдналися 10 факультетів, 3 школи, 11 професійно-технічних 
навчальних закладів, 3 вищі школи, оранжерея та 7 науково-дослідних центрів. 

Географічно, Фракія, де знаходиться університет, є перехрестям для сільського 
господарства, промисловості, туризму та торгівлі. Розташований на північному узбережжі 
Мармурового моря та на захід від Стамбулу, Текирдаг поступово покращує свою економічну 
та соціальну владу. Він також знаходиться поруч з грецькими та болгарськими кордонами, 
що робить його більш привабливим на міжнародному рівні. Завдяки своєму розташуванню в 
розвинених регіонах, Університет Намік Кемал легко залучається до малих або великих 
дослідницьких проектів, що фінансуються за рахунок національних та міжнародних 
грантових програм. Університет організував або профінансував понад 1.000 
інституціональних наукових проектів, більше 150 національно наданих проектів та 20 
міжнародних проектів. 

Рада з розвитку туризму в муніципалітеті Несебра 
БОЛГАРІЯ, 8230 Несебр, вул Вазов Іван,12 тел.: +359 885470427; адреса електронної 
пошти:brta1@mail.bg 

Рада з розвитку туризму в муніципалітеті Несебра була створена 15 травня 2015 р. і об'єднує 
власників готелів та ресторанів, туроператорів та туристичних агентств у найбільшій 
туристичній зоні Болгарії. Рада з розвитку туризму в муніципалітеті Несебра є 
послідовником Ради туризму Несебра, заснованого в 1997 році в тому ж районі. Метою Ради 
з розвитку туризму в муніципалітеті Несебра є підтримка та заохочення розвитку туризму в 
муніципалітеті Несебра та розвиток території як туристичного напрямку. 

mailto:genelsekreterlik@nku.edu.tr
http://www.nku.edu.tr/
mailto:brta1@mail.bg


 

   
 

 

Місячний Е-Бюлетень проекту «Стратегія нульових відходів – 

досягнення сприятливого екологічного статусу-BSB257»  

 

E-Бюлетень №: 2 

Спільні кордони. Загальні рішення 

Цей проект фінансується за рахунок 1-й конкурсу пропозицій 

спільною оперативною програмою «БАСЕЙН ЧОРНОГО МОРЯ» 2014-2020 

Рада з розвитку туризму в муніципалітеті Несебра зареєстрована в Національному 
туристичному реєстрі 12 січня 2016 року. Рада з розвитку туризму в м. Несебр є членом 
регіональної туристичної асоціації м. Бургас. 

Область діяльності:  

• Заохочення муніципалітету Несебра як туристичного напрямку - участь у туристичних 
ярмарках та виставках; журналістські тури; розробка рекламних матеріалів; 

• Навчальні курси та семінари - інформація та поради в галузі туризму, організації 
нарад з актуальних питань для розвитку туризму в муніципалітеті Несебра;  

• Участь в підготовці стратегічних і програмних документів;  
• Диверсифікація туризму в муніципалітеті Несебра - розвиток туристичних продуктів;  
• Розробка проектів по збору коштів в сфері туризму і економічного розвитку. 

 

 

Українська асоціація захисту морського середовища від забруднень 

Україна, 65023, Одеса, вул Толстого, 6. Тел.: +38 050 435 04 35.  

Адреса електронної пошти: N.Karpenko@ukrmepa.org.ua, сайт: www.ukrmepa.org.ua 

UKRMEPA є членом Intermepa - міжнародної добровільної, неурядової, некомерційної 

організації, яка включає австралійську, кіпріотську, грецьку, турецьку, північно-

американську та уругвайську асоціації з захисту морського середовища від забруднень. 

З 2011 року УКРМЕПА працює над тим, щоб привернути увагу морської громади до 

екологічних проблем Чорного моря. Асоціація бере активну участь у багатьох заходах, 

зокрема, у створенні концепції розробки проектів з охорони берегів, здійсненні низки 

заходів, спрямованих на захист узбережжя та населення від негативних природних та 

техногенних явищ, пов'язаних з морськими проблемами. 

UKRMEPA є неурядовою організацією. Основна мета нашої організації - формування 

екологічної свідомості та «зеленого» мислення у молодого покоління в Україні, створення 

оригінальної системи цінностей у школярів і дітей молодшого віку, дбайливе ставлення до 

навколишнього світу. 

Як дорослі, діти втілюють екологічні принципи взаємодії з світом у всіх сферах нашого 

життя - виробництві, культурі спілкування, політиці та інших. Таким чином, ми сподіваємось 

значно скоротити в майбутньому наші поточні проблеми, в тому числі екологічні, які 
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спрямовані на вирішення нашою організацією  - охорону навколишнього середовища морів 

та земель України. 

Основна мета УКРМЕПА - консолідація можливостей членів Організації для просування 
морського середовища та прибережної зони Чорного та Азовського морів як основи 
існування та подальшого розвитку громадянського суспільства. 

 

Civitas Georgica 

Грузія, 0164 Тбілісі; Вул. Цинамдзгвришвили 97, тел: +995 32 951991, факс: +995 32 911948; 
E-mail:office@civitas.ge; http://www.civitas.ge/ 

Civitas Georgica спеціалізується на здійсненні змін у політиці через розвиток інституцій, 
організацію, управління та навчання. Civitas Georgica вже провела понад 50 великих та 
малих проектів у секторах, включаючи реформу державного сектору, зміцнення місцевого 
самоврядування, розвиток регіональних та громадських організацій, дошкільну та початкову 
освіту, розширення можливостей молоді та участь у громадському житті, участь 
громадськості та адвокація. 

Для досягнення своїх цілей Civitas Georgica вступає в стратегічне партнерство з іншими 
організаціями. Ми члени Громадянської мережі країн Центральної та Східної Європи 
(CEECN), Європейської мережі навчальних організацій (ENTO), національної коаліції НУО з 
питань децентралізації. 

 

Спільна операційна програма Чорноморського басейну 2014-2020 рр 
Редактор матеріалу: Університет Намік Кемаль 

Дата публікації: 20 жовтня 2018 року 
Спільна операційна програма Чорноморського басейну 2014-2020 рр. 

 Фінансується Європейським Союзом за допомогою Європейського інструменту сусідства та 
країн-учасниць: Вірменії, Болгарії, Грузії, Греції, Республіки Молдова, Румунії, Туреччини та 

України. 
Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу.  

Зміст цієї публікації є виключно відповідальним за Університет Намік Кемаль та не може 

бути жодним чином відображений на думку Європейського Союзу. 
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