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Град Мостар у сарадњи са УНДП-ом имлементира и суфинансира пројект Виа Динарица. Виа
Динарица је концепт који повезује седам држава, обухваћајући Динарске Алпе од Словеније до
Албаније. У протеклих неколико година, Виа Динарица је постала регионална туристичка
дестинација која нуди планинарење свјетског ранга, бициклизам, скијање, риболов, кајакаштво,
рафтинг, спелеологију и прегршт других могућности за истраживање Динарида те упознавање
традиционалног начина живота и гастрономије. Стога је Виа Динарица (http://viadinarica.com)
платформа која има потенцијал за развој локалних заједница и малих подузећа у подручју
угоститељства те пружања туристичких услуга у оквиру активног туризма на локалном, државном и
међународном нивоу, као и промоцију историјске и културне баштине.

Тренутно је расписан “Јавни позив за подношење пријава за додјелу бесповратних средстава у
оквиру друге фазе пројекта Виа Динарица” који имплементира и суфинанцира Развојни програм
Уједињених народа у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ), уз финанцијску подршку Агенције
Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД БиХ) и Агенције за развојну
сурадњу Републике Италије (АИЦС). Друга фаза овог пројекта се проводи у сурадњи с домаћим
партнерима – Министарством вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине,

Федералним министарством околиша и туризма, Министарством трговине и туризма Републике
Српске, локалним властима, невладиним и приватним сектором активним у туризму, а међу
јединицама локалне самоуправе на које се овај позив односи је и[нбсп]Град Мостар.[нбсп]

Јавни позив има за циљ додатно побољшати понуду и задржати туристе на дужи период,
доприносећи угледу Виа Динарице као регионалне туристичке дестинације кроз побољшање и
проширење туристичких смјештајних капацитета и повећање разноликости туристичких услуга и
производа (културног, историјског, спортско-рекреативног и авантуристичког туризма и слично)
дуж бијеле, зелене и плаве стазе у Босни и Херцеговини. У ширем смислу, ова схема за додјелу
бесповратних финансијских средстава ће допринијети опоравку од посљедица Цовид -19 пандемије
и јачању цјелокупног туристичког сектора у Босни и Херцеговини.
Све информације можете пронаћи на линк-у:
https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2020/viadinarica--2
fazapoziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava.html
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