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The project entitled “Traditional Craft Professions and their Adaptation to the Economy in the Cross-Border Area” 
(CRAFTS), Reference No. 2007CB16IPO008-2011-2-028, Subsidy Contract No. РД-02-29 330/21.08.2013г. is 
co-funded by EU through the Bulgaria – Turkey IPA Cross-Border Programme (CCI number 2007CB16IPO008), 
Priority Axis 1: Sustainable Social & Economic Development. Project partners are: Burgas Regional Chamber of 
Skilled Crafts - Lead Partner; Kirklareli Chamber of Tradesmen and Craftsmen and European Integration &               
Regional Competitiveness Foundation. The project duration is 12 months and it has approved budget of              
EUR 72 470.63.
The overall objective of CRAFTS project is the creation and support of prospective and stable cross-border             
cooperation for exchange of knowledge and good practices in the �eld of handcrafts amongst the participating 
organizations and other stakeholders (target groups). The project will facilitate the cross-�ow of knowledge,    
business practices and experience in the eligible area. For this motive, it foresees the establishment of a wider 
socio-economic and educational tool to support Bulgarian and Turkish craftsmen. In the past few years we have 
observed slower progress and development in craft professions. The project therefore undertakes a research 
approach towards traditional crafts in the cross-border area, aiming at a comprehensive strengths and              
weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis. 

The project includes various activities in support of craftsmen in the cross-border area: promotional events and 
workshops in Bulgaria and Turkey; information seminars for exchange of best practices held in both countries; 
development of website with e-forum and e-library; creation of a handbook on best practices; four studies.
The target groups of the project are: craftsmen; individuals; chambers of crafts; business support organizations; 
local authorities and other stakeholders.
The successful project implementation will result in the establishment of stable cooperation between Turkish and 
Bulgarian organizations in the �eld of traditional craft professions.

More information: www.crafts-bgtr.eu
This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Bulgaria – Turkey IPA Cross-Border 
Programme.  The contents of this publication are the sole responsibility of European Integration & Regional Competitiveness      

Foundation and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme. 

Burgas Regional Chamber of 
Skilled Crafts
4 Batak Str., 8000 Burgas, Bulgaria
Tel: +359 878973156
E-mail: rzkbs@abv.bg
Website: www.rzkbs.org

Kirklareli Chamber of Tradesmen 
and Craftsmen
Karacaibrahim District., 32 Mustafa Kemal 
Boulevard, Floor 2, 39100 Kirklareli, Turkey
Tel: +90 288 214 10 54
E-mail: iletisim@kesob.org.tr
Website: www.kesob.org.tr

European Integration & Regional 
Competitiveness Foundation
gk Strelbiste, 128 Bl., B Entr., 
Office 56, 1404 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 899707475
E-mail: tomov@eirc-foundation.eu
Website: www.eirc-foundation.eu



Проектът „Традиционните занаятчийски професии и тяхното адаптиране към икономиката в 
Трансграничния регион” (CRAFTS), Реф. № 2007CB16IPO008-2011-2-028, Договор за субсидия № РД-02-29 
330/21.08.2013г. е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество 
по ИПП България - Турция (CCI номер 2007CB16IPO008), Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и 
икономическо развитие. Партньори по проекта са: Регионална занаятчийска камара – Бургас - водещ 
партньор; Камара на търговците и занаятчиите – Къркларели и Фондация „Европейска интеграция и 
регионална конкурентноспособност”. Проектът е с продължителност 12 месеца и одобрен бюджет:               
72 470.63 евро.  

Основната цел на проекта е изграждането и подкрепата на перспективно и стабилно трансгранично 
сътрудничество за обмен на знания и добри практики в областта на занаятите между участващите 
организации и други заинтересовани страни (целеви групи). Проектът ще улесни обмена на знания, бизнес 
практики и опит в трансграничния регион. Ето защо се предвижда създаването на по-широк 
социално-икономически  и образователен инструмент в подкрепа на българските и турските занаятчии. 
През последните няколко години се наблюдава по-бавен напредък в развитието на занаятчийските 
професии. Затова се изследват традиционните занаяти в трансграничния регион с цел да бъде направен 
всеобхватен анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ). 
В проекта са предвидени различни дейности в подкрепа на занаятчиите в трансграничния регион: 
промоционални събития и работни срещи в България и Турция; информационни семинари за обмен на 
добри практики в двете страни; разработване на интернет сайт с форум и електронна библиотека; 
изготвяне на наръчник за най-добри практики; четири проучвания.   
Целеви групи по проекта са: занаятчии; отделни хора; занаятчийски камари; бизнес организации; местни 
власти и други заинтересовани страни.
Успешното изпълнение на проекта ще доведе до изграждане на стабилно сътрудничество между 
българските и турските организации в сферата на традиционните занаятчийски професии. 
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