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Зинев Арт Технологии ЕООД 
Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53, София 1715, България 
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За проекта 
 
Обща цел на проекта е да подпомогне включените организации и бенефициенти от 
България и Италия да обменят идеи и планове във връзка с:  

 борба с дискриминацията и интеграция;  
 професионално включване (интеграция на пазара на труда);  
 социално включване;  
 осигуряване на възможности за учене през целия живот и използване на новите 
информационни технологии;  

 търсене на работа и осигуряване на равни възможности на младежи в 
неравностойно положение. 

 
Специфичната  цел  на  проекта  се  изразява  в  приложение  на  иновативни  подходи  за 
идентифициране  и  отговаряне  на  потребности  от  професионално  обучение  на 
безработни  и  младежи  в  риск  в  сферата  на  съхраняването  и  възстановяването  на 
архитектурно наследство. 
 

Целеви групи на проекта: 
 Категория 1 – безработни (особено в сектор 
строителство),  младежи  в  риск  от 
изключване,  представители на малцинства, 
заинтересовани  от  развитието  на  нови 
умения  в  сферата  на  възстановяването  и 
съхраняването  на  местно  архитектурно 
наследство.  Поне  100  души  от 
представителите  на  тази  категория  от 
градовете  Ловеч,  Велико  Търново,  Видин, 
Враца  и  Тетевен  ще  бъдат  включени  в 
проекта. 

 Категория  2  –  представители  на  ПОО 
организации/институции,  предоставящи 
обучения  –  поне  20  представители  от 
целевите територии. 
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Основни дейности 

 
Основните дейности по проекта са: 
1. Изучаване на цялостния Аркиландия подход – представяне на опита и резултатите 

от  изпълнението  на  пилотния  Аркиландия.  Посредством  тази  дейност ще  бъдат 
установени в детайли всички особености и възможности на подход Аркиландия с 
цел трансфер към българската практика. 

2. Проучване  на  тема  „Културно‐архитектурните  ресурси  на  територията, 
реставраторските  умения  и  занаятчийството  като  решение  за  подобряване  на 
възможностите за заетост и териториално управление на ниво Европейски съюз”. 
Целта на дейността е да се анализира значението на конкретни квалификации за 
развитие на територията и създаване на заетост. 

3. Трансфер  на  обучителна  програма  за  предоставяне  на  услуги  в  сферата  на 
оценката на културното и архитектурно наследство на територията, квалификация 
за  възстановяване  и  поддръжка  на  местно  архитектурно  наследство,  базирана 
върху  подхода  Аркиландия,  възможности  за  използване  на  нови  технологии  за 
организиране на тези услуги.   Целта тук е обогатяване на практиката в България 
посредством  внос,  адаптация  и  успешен  трансфер  на  иновативна  обучителна 
програма за младежи в риск, представители на малцинствени групи и безработни 
и  отговаряне  на  реални  потребности  от  създаване  на  заетост  и  развитие  на 
ресурсите на територията. 

4. Промоциране  и  разпространение  на  информация  за  резултатите  от  проекта, 
обмяна  на  информация,  добри  практики  и  опит.  Целта  е  да  се  разпространи 
възможно най‐широко информация за програмата, проекта и неговите резултати. 

5. Обмен на програмни и проектни ръководители, екип, обучители и обмен на опит 
на място. Посредством изпълнението на тази дейност ще се осъществи обмяна на 
опит между експерти от България и Италия във връзка с подготвената за трансфер 
обучителна програма 

6. Управление,  мониторинг,  оценка  и  отчитане  на  проекта.  Целта  на  дейността  е 
постигане на  успешно управление на  всички  проектни дейности, мониторинг  на 
постигнатите  резултати  и  тяхното  съответствие  с  обещаното  в  проектното 
предложение, оценка на ефектите от резултатите и успешно отчитане на проекта. 
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Партньорство 
 
Проект  “Умения  АРКИЛАНДИЯ  –  Подкрепа  за  бъдещето  чрез  възстановяване  на 
миналото” се изпълнява от: 
 
Зинев Арт Технологии ЕООД (България) – бенефициент  

Зинев  Арт  Технологии  ЕООД  ‐  компания,  създадена  с  цел 
разработване  и  изпълнение  на  проекти  и  предоставяне  на 
консултации в следните области: култура, изкуство, туризъм, 
Интернет‐базирани дейности, професионално обучение.  
Eкипът на ЗАТ е натрупал сериозен опит и в предоставянето 
на  специализирани  услуги  за  малкия  и  средния  бизнес  и 
неправителствения  сектор  в  областта  на  управлението  и 

изпълнението на проекти, финансирани от ЕС – с разработени над 20 успешни проекта 
за  последните  седем  години.  Професионалното  обучение  и  повишаването  на 
квалификация  на  персонала  са  основни  фактори  за  подобряване 
конкурентоспособността  на  българските  предприятия.  Разбирайки  тези  потребности 
Зинев  Aрт  Технологии  участва  в  редица  инициативи,  свързани  с  предоставяне  на 
обучителни и консултантски услуги за МСП, за физически лица, желаещи да стартират 
собствен бизнес. 
 
Консорциум Дуе Джаре (Италия) – партньор  
 

Консорциум  Дуе  Джаре  стартирал  през  1990г.  и 
подпомогнат благодарение на финансирането на мярката 
3,10  на  Програма  за  регионално  развитие  на  Сардиния 
2000‐2006г.  "Развитие  и  укрепване  на 
предприемачеството с приоритет към нови източници на 
заетост"  и  "оптимизация".  Днес  той  участва  в 
регионалната  система  на  активните  “Политики”  като 
оперативна  структура,  със  силно  териториално 
въздействие, за да подкрепя цялостния процес на местно 

развитие,  като  стойността  на  различните  ресурси  в  района,  се  фокусира  върху 
укрепване, установяване и квалификацията на съществуващия бизнес и създаването на 
нови и иновативни бизнес инициативи,  особено по отношение на нови източници на 
работни места. 
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Новини,  свързани с изпълнението на проекта от месеци юни и 
юли 
 
На 28 юни 2013г. в хотел “Св. София”, гр. София  се проведе пресконференция по повод 
стартирането  на  проект  “Умения  Аркиландия  –  подкрепа  за  бъдещето  чрез 
възстановяване  на  миналото”,  в  която  участие  взеха журналисти  и  представители  на 
центрове за професионално обучение. Целта на пресконференцията бе да се постигне 
информираност и публичност  както на  самия проект,  така и на Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”, с чиято финансова подкрепа се осъществява той. 

 
 
 
 
 

 


