
 

 Број на проектот: IPA/2019/410-767 
 

Проектот SMART-CUL-TOUR е кофинансиран од страна на Европската Унија, а во 
рамките на Вториот повик на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу 
Македонија и Албанија, 2014-2020. 
Главна цел на проектот е да го поттикне туризмот, промовира и заштити културното и 
природното наследство, и да обезбеди балансиран, и одржлив социо-економски развој 
на прекуграничниот регион, вклучувајќи ги регионите на Битола и Корча. 
Проектот SMART-CUL-TOUR воедно има за цел да влијае врз заштитата и промоцијата 
на културното наследство, во општините Битола и Пустец, како и во поширокиот 
прекуграничен регион и да иницира соработка помеѓу различни чинители, особено од 
сферата на туризмот. 
Преку предвидените активности ќе се подигне јавната свест за вредностите на 
културното и природното наследство, ќе се подобри и зголеми нивниот капацитет, ќе се 
зголеми нивната пристапност за различни целни групи, а особено за лицата со 
попречености. 
Искористувањето на обновливи извори на енергија, во контекст на зачувувањето на 
културното наследство, придонесуваат и кон заштита на животната средина, а воедно 
и кон зголемена одржливост на целните локации. 
Соработката помеѓу стручните лица, особено од доменот на заштита на културното 
наследство и музејската дејност, во голема мера влијаат позитивно врз долгорочната 
соработка на партнерите, и по завршувањето на наведениот проект. 
Подобреното искуство на посетителите, и нивните позитивни критики ќе овозможат 
зголемен прилив на туристи во двата целни региони. Дополнителните содржини кои ќе 
ги понудат локалните чинители од туристичкиот сектор, ќе овозможат подолго 
задржување на туристите во прекуграничниот регион, а со тоа и ќе допринесат и кон 
зголемена економска корист. 
Бројните активности кои ќе се однесуваат на зголемената видливост на проектните 
активности, а воедно и на прекуграничниот регион во целост, ќе ги направат целните 
региони, попристапни и отворени за посетители. 

 

 

• Вкупен буџет на проектот: 704,590 Евра 

• Времетраење на проектот: 24 месеци 
 

Партнери во проектот: 
1. Општина Битола – Водечки партнер, РС. Македонија 
2. Општина Пустец – Партнер, Р. Албанија 
3. НУ „Завод и музеј“ – Битола, – Партнер, РС. Македонија 
4. Директоратот за заштита на културно наследство – Корча, – Партнер, Р. Албанија 
5. Младински културен центар – Партнер, РС. Македонија 



 

Активностите во проектот SMART-CUL-TOUR, се поделени во следните работни 

пакети: 
 

 

РП 1: Управување и координација 
 

 

1. Проектно управување 

2. Проектни состаноци 

3. Ревизија 

 

РП 2: Информации и промоција 
 

 

1. Визуелен идентитет на проектот 

2. Финална брошура (тројазична) 

3. Проектни настани (почетен и завршен настан) 

 

РП 3: Туристичка инфраструктура 
 

 

1. Реконструкција на постоечката стара училишна зграда и основање на музеј во с. 

Глобочани, Општина Пустец 

2. Реконструкција / подобрување, на инфраструктурата во археолошкиот локалитет 

Хераклеа Линкестис, во Битола 

3.  Реконструкција на пристапната улица т.н. „Римски пат“, вклучително и пешачка патека, 

до археолошкиот локалитет Хераклеа Линкестис, во Битола. 

 

РП 4: Туристичка промоција 
 

 

1. Постојана поставка во музејот „Стерјо Спасе“ во с. Глобочани, Општина Пустец 

2. Развој на повеќејазичен аудио водич за археолошкиот локалитет Хераклеа Линкестис 

3. Рзвој и ставање во функција со соодветна опрема на Виртуелна реалност и 

Аугментативна реалност за за археолошкиот локалитет Хераклеа Линкестис 

и музејот во Глобочани. 

4.  Развој, промоција и продажба на интегрирани туристички пакети со прекуграничен 

карактер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Project Number IPA/2019/410-767 

The project SMART – CUL – TOUR is financed by the European Union, in the frame of the 2-nd call for 

project proposals of the IPA program for cross – border cooperation between Macedonia and Albania, 

2014 – 2020. 

Overall objective of the project is to develop potential of tourism by promoting cultural heritage and 

values, to provide balanced and sustainable socio – economic development of the cross – border region 

including the regions of Bitola and Korca. 

The project SMART – CUL – TOUR aims to affect the protection and promotion of the cultural heritage 

in the Municipalities of Bitola and Pustec, as well in the wider cross – border region to initiate 

cooperation between different stakeholders with focus to tourism. 

The foreseen activities will increase the public general consciousness for the value of the cultural and 

natural heritage, will improve and increase their capacity, will increase the access for different target 

groups, especially for the persons with special needs. 

Utilization of renewable energy sources in the context of protection of the cultural heritage, contribute to 

the environment protection as well and to increased sustainability of the targeted locations. 

The cooperation between the experts, especially in the field of protection of the cultural heritage and the 

museum activity, тhey have a great positive effect on the long-term cooperation of the partners even after 

the completion of the activities. 

Improved experience of the visitors and their positive feedback will contribute to increasing of the 

numbers of tourists in both regions. Additional contents offered by the local stakeholders in the field of 

tourism will enable longer stay of the visitors in the cross – border region that will contribute to increased 

economic benefit. 

Numbered activities related to the increased visibility of the action and the cross – border region in 

general, will make the target locations more accessible and open for visitors. 

• Total budget of the project 704.590,00 EUR 

• Duration of the project is 24 months 

Project partners: 

1. Municipality of Bitola – Lead Partner, Republic of North Macedonia; 

2. Municipality of Pustec – Project Partner, Republic of Albania; 

3. National Institution for Protection of Cultural Monuments and Museum Bitola – Project Partner, 

Republic of North Macedonia; 

4. Regional Culture Directorate of Korce – Project Partner, Republic of Albania; 

5. Youth Cultural Centre Bitola – Project Partner, Republic of North Macedonia. 

 

 



 

Project activities of SMART – CUL – TOUR are organized in the following work packages: 

WP 1: MANAGEMENT & COORDINATION 
 

1. Project Management; 

2. Project Meetings; 

3. Expenditure verification; 

 

WP 2: INFORMATION & PUBLICITY 
 

1. Project Visual Identity; 

2. Project Final Brochure (trilingual); 

3. Project events (kick off & final); 

 

WP 3: TOURISM INFRASTRUCTURE 
 

1. Reconstruction of existing, old school building, and establishment of museum in Globochani, 

Municipality of Pustec; 

2. Reconstruction/improvement arrangements of Archeological Site Heraclea Lyncestis Bitola; 

3. Reconstruction of access path to Heraclea Lyncestis "Roman road" including pedestrian zones; 

 

WP 4: TOURISM PROMOTION 
 

1. Permanent Exhibition in Museum “Sterjo Spase” in Globochani, Pustec; 

2. Development of multilingual audio guide to be used in Heraclea Lyncestis; 

3. Development of application and installation of the equipment for Virtual Reality and Augmented 

Reality experience in Heraclea Lyncestis and Museum of Sterjo Spase in Globochani.; 

4. Integrated marketing strategy for development, promotion & sale of SMART-CUL-TOUR tourist offer; 

 

 

 

 


