
Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel gelişme alanında faaliyet gösteren bir kurum olan Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA) mali destek programları aracılığı ile bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak 
projelere destek vermektedir. 

Ajansımız bölgenin küresel rekabet gücünün artırılmasını desteklerken yenilikçi ve bilgi odaklı sanayi ile 
sürdürülebilir bir kalkınma hedefini benimsemekle birlikte bölgemizin yaşayan tarihi, kültürü ve doğasıyla 
turizmde çekim merkezi olmasını amaçlamaktadır. 

Bölgemiz tarih ve kültür mirası ile birlikte doğal zenginlikleri açısından çeşitlilik göstermektedir. Özellikle kış 
turizmi, sağlık ve termal turizmi, kültür ve tarih turizmi, inanç turizmi ve doğa turizmi için ciddi bir potansiyele 
sahiptir. Bu nedenle, Ajans olarak “Turizmde Çeşitlilik” konusuna ağırlık vermekte ve bu doğrultuda bölge 
kurum ve kuruluşlara desteklemekteyiz. Ajansımız turizm alanında şimdiye kadar üç ayrı mali destek programı 
ile bölgedeki bu potansiyeli harekete geçirecek ve markalaşmasını sağlayacak projelere destek verdi.

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanmış olan 2012 yılı MALİ DESTEK PROGRAMLARINA toplam 20 milyon TL 
bütçe tahsis edilmişti. Bütçenin 8 milyon TL’si Sürdürülebilir Sanayi, 10 milyon TL’si Turizme Yönelik Küçük 
Ölçekli Altyapı ve 2 milyon TL’si Turizm Tanıtım başlığı için ayrılmıştı. Programlara yapılan toplam 82 adet 
proje başvurusundan 36’sı destek almaya hak kazandı. Destek almaya hak kazanan projelerden Sürdürülebilir 
Sanayi Programı’nda 10 proje, Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı’nda 11 proje ve Turizm Tanıtım 
Programı’nda 12 proje olmak üzere toplam 33 proje başvuru sahibi ile sözleşme imzalandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de Turizm Tanıtım Mali Destek Programı kapsamında “Eskişehir Somut 
Olmayan Kültürel Miras Envanterinin Çıkarılması ve Turizme Kazandırılması” projesine destek aldı. Bu programın 
amacı bölgenin etkin ve yenilikçi yöntemlerle ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması olarak belirlenmişti. 
ESOGÜ’nün projesi ile bölgenin tanıtımı, hedef kitlelere duyurulması, turizm cazibesinin artırılmasına ilişkin 
faaliyetler yapılmasının yanı sıra Eskişehir kültürünü tanıtıcı ve kalıcı bir eserin ortaya çıkarıldı. Eskişehir’in 
somut olmayan kültürel mirasına ait bu çerçevede kullanılabilecek toplu envanter ve katalog hazırlanması 
yerinde bir girişimdir, memnuniyet vericidir.

Projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, projenin bölge tanıtımı açısından hayırlı olmasını temenni 
ederim.
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