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РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА 

INNOGROW ще изиграе важна роля в подкрепа 

на модернизацията  на  съществуващите МСП  и 

в  разпространението  иновативни  стартъп 

проекти  чрез  политики,  които  насърчават 

внедряването на нови технологии и иновативни 

бизнес модели от МСП в селските райони. 

 

 

Уважаеми читателю, 

Добре  дошъл  в  първото  издания  на  информационния  бюлетин  на  проекта 

INNOGROW! 

INNOGROW e eвропейски проект финансиран от програмата  INTERREG Europe, 

който има за цел да подкрепи модернизацията на вече съществуващите МСП и и 

разпространяването  на  иновативни  стартъп  проекти  чрез  политики,  които 

насърчават  внедряването  на  нови  технологии  и  иновативни  бизнес модели  от 

МСП в селските райони.  

В  следващите  страници  ще  намерите  информация,  която  описва  цялостният 

контекст  и  целите  на  проекта  и  интересна  инфорамция  за  последните 

активности и предстоящи събития.  

Информационният бюлетин на  INNOGROW ще излиза на всеки 6  месеца. Чрез 

нашият  уеб  сайт  и    периодичният  информационен  бюлетин,  ние  ще  ви 

информираме за нашият прогрес и постигнати резултати.  
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 Проект  „INNOGROW  ‐  Регионални 

политики  за  иновации  задвижващи 

конкурентноспособността  и  растежа  на 

МСП от селските райони”, финансиран по 

програма  “INTERREG  EUROPE”    цели  да 

подобри  политивките  в  страните 

партньори  по  отношение  на 

конкурентоспособността  на  МСП  в 

селските райони, свързана с внедряването 

на  нови  технологии  и  бизнес  модели, 

които  да  доведат  до  иновативни 

продукти.  Проектът  ще  промотира 

внедряването  на  иновации  от  МСП  в 

селските  райони  чрез  обмяна  на  добри 

практики/опит  между  регионите  и 

различни  участници,  които  имат 

отноешение  към  конкурентоспособността 

на МСП от селските райони и конкретните 

политики и действия свързани с това.  

МСП  от  селските  райони  трябва  да 

останат  конкуретноспособни,  чрез 

внедряването  на  иновативни  решения  за  

увеличение  на  продуктивността  и 

навлизане  на  нови  пазари.  Изграждането 

на адекватен капацитет на местно ниво и 

предложения  за  нови  политики  чрез 

включването  на  всички  заинтересовани 

страни  за  промотиране  на  иновациите  в 

МСП, чрез които да се затъврди растежа и 

развитието  на  региона.  Селските  райони 

могат  да  изиграят  важна  роля  в  

модернизацията на съществуващите МСП 

и  разпространението  на  иновативни 

стартъп  проекти,  насърчавайки  ги    да 

промотират  внедряването  на 

технологични  иновации.  На  управленско 

ниво,  насърчаването  трябва  да  бъде 

осигурено  за  смесени  производства, 

иновативни  бизнес  модели    и  клъстрни 

сътрудничества.  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ 

Ръководител на проекта: Регион Тесалия 

Лице за контакт: Stamatia Papadimopoulou 

Телефон:  +30 2413506239 

Email: s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr 

Уебсайт:  http://www.thessaly.gov.gr/ 

Проектът има за цел да: 

 Подобри  капацитета  на  местните 
администрации  с  цел  ефективно 
прилагане  на  политики  за 
конкурентоспособност  на  МСП, 
стимулиране  на  внедряването  на 
иновативни  производствени  процеси 
и  технологии  от  МСП  в  селските 
райони. 

 Развиване  и  предлагане  услуги  в 
подкрепа на МПС   в  селските райони 
за внедряване на иновации.  

 Насочи  регионални/национални 
инвестиции  за  промотиране  на 
иновативни  технологии  и  на 
създаването на стартъп проекти с нов 
бизнес модел.  

 Да подобри приемането на  политики 
за  конкурентоспособността  на  МСП, 

популяризирайки  хоризонталното  и 
вертикалното  сътрудничество  между 
МСП  в  слеските  райони  за 
комерсиализацията на продукти. 

 Да  насочи  вниманието  на 
създатлеите  на  политики  за 
влиянието  на  регионалните мерки  за 
внедряването на иновации в МСП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Увеличени  услуги  за  покдпрепа  на 
иновациите  за  над 5%  от МСП  в  селските 
райони.. 

 Подобрено  вертикално  и  хоризонтално 
сътрудничество  между  МСП  в  селските 
райони  с  цел  комерсиализацията  на 
продукта.  

 Увеличен капацитет на над 200 служители 
в местните администрации за ефективно 
внедряване на политики, стимулиращи 
внедряването на иновации от МСП 

 Насочване  на  10  млн.  евро 
инвестиции  за  промотиране  на 
иновативни  технологии  и  бизнес 
модели.  

   

Проектът 
INNOGROW 
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INNOGROW събира 9 партньора от 8 страни, включително управляващи институции и местна власт, които  влиаят на регионални и национални политически 

инструменти,  с  цел  промотиране  внедряването  на  технологични  иновации  и  иновации  в  бизнес  модела  от  МСП  в  селските  райони..  За  увеличение  на 

конкурентоспособонстта  на  МСП  и  насърчи  развитието  на  селските  райони,  проектът  включва  широк  спектър  от  дейности,  които  се  фокусират  върху 

популяризирането на межународното сътрудничество и обмяната на добри практики между местните власти. Проектните дейности включват:  

‐ Проучване  за  влиянието  на  иновативните  техонолоигии  върху  конкурентоспособността  на  и  продуктивността  на  МСП  от  селските 

райони  

‐ Определяне на успешни бизнес модели за МСП от селските райони. 

‐ Оценка и анализ на съществуващи политики, свързани с попляризирането на внедряването на иновации в МСП от селските райони.  

‐ Анализ на факторите (неблагоприятни и насърчаващи), които влиаят върху внедряването на иновации от МСП в селските райони  

‐ Популяризиране на  обществено  обсъждане и  консултации  за изграждане  на  консенуси и  подсигуряване на  успешното  приемане на 

план за действия на местно ниво, чрез подкрепата на ключови регионални стейколдъри.   

‐ Приемане на международен опит и изграждане на капацитет чрез работни групи, учебни визити и събития за проучване на политики.  

‐ Развитие на прехвърляеми инстриументи и ресурси за oбмяна на знания и опит.  

‐ Съвместни действия за промотиране на подобрението на политическите инструменти, които този проект засяга. 

‐ Повишаване на осведомеността, промотиране и разпространяване на резултатите от проекта извън партньорството. 

 

ПАРТНЬОРИ  

 

Регион Тесалия, Гърция 

 
Фондация за екология Ломбардия (Италия) 

 

Регион Земгале (Латвия) 

 

Университет на Нюкясъл (Великобритания) 

 

Агенция за регионално икономическо развитие – 

Стара Загора (България) 

 

Агенция за регионално развитие на регион 

Пардубице (Чехия) 

 
Търговско‐промишлена палата Молизе (Италия) 

 

Агенция за регионално развитие на Горенския 

регион (Словения), Център за подкрепа на бизнеса в 

Кран (Словения) 

 

Неправителствена организация в частна полза 

„Паном Новум” за иновации в регион Западна 

Трансдунавия (Унгария) 

Дейности по проекта 

Проектът ще се проведе на два етапа.   От 

2016‐та  до  2019‐та,  изпълнението  на 

дейностите  ще  има  за  цел  да  постигне 

подобрения  в  споемнатата  област.  Тези 

подобрения  ще  бъдат  тествани  през 

втората  фаза  на  проекта  от  2019‐та  до 

2021‐ва с определени целеви групи: МСП и 

създатели на политики, за промотиране на 

предприемачеството  и 

конкурентоспособността  в  селските 

райони.  
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Откриващата  среща  за  проекта  INNOGROW  се  проведе  на  3‐ти  и  4‐ти  май  в 

Лариса,  Гърция,отбелязваща  началото  на  петгодишния  проект,  финансиран  от 

програма  INTERREG  Europe.  16  участника  от  9‐те  партньорски  организации  се 

включиха в срещата. Регион Тесалия като водещ партньор организира срещата. 

Над  18  сесии  бяха  проведени,  за  да  се  дискутират  предизвикателствата  в 

работния  план  и  да  се  определи  план  за  следване  на  основните  дейности  в 

проекта.  Участниците  участваха  в  презентации  по  време  на  всяка  сесия,  които 

адресираха  всички  аспекти  и  дейности  описани  в  апликационната  форма  на 

проекта.  Всяка  сесия  приключи  с  дискусия,  която  помогна  на  партньорите  в 

консорциума да достигнат до общи решения за основни проблеми и да оформят 

дейности за работа, които да бъдат изпълнени по време на първия семестър на проекта.   

Срещата беше също повод за това всеки партньор да сподели своя опит в приемането на нови регионални политики за насърчаването на 

внедряването на иновативни технологии в МСП в селските райони и подкрепата на разпространението на иновативни стартъпи, свързани 

със селските райони.  

Дейностите от срещата са документирани в доклад, който съдържа детайлна информация за всяка сесия, планове за действие и обобщени резултати.  

Проектна  дейност A2.1  включва  организирането  на  работни  срещи  между  партньорите  и  заинтересованите  страни  на  регионални  ниво, 

които  вземат  решение  за  регионалните  политики  в  регионите,  попадащи  в  обсега  на  INNOGROW,  с  цел  да  се  получи  обратна  връзка  за 

специфичните перки,  които са планувани за подкпрепа на внедряването на иновации от МСП в  селските райони в  техния регион. Всички 

партньори (с изключение на университета в Нюкясъл) ще организират такива работни срещи всеки семестър за техния регион и ще изпратят 

доклади за получената обратна връзка и достигнатите заключения. Целта на тези работни срещи е да се получи информация и да се получи 

уверение,  че активното участие на местните заинтересовани страни кореспондира с целите на проекта и плана за действие. По време на 

срещите,  партньорите ще имат  възможността да определят  теми,  които могат да бъдат дискутирани като  част  от  плановете  за действие 

(втора фаза на проекта), както и да се уверят  в участието на конкретни заинтересовани страни  в  подготвоката на плановете за действие. 

Например,  управляващите  институции  и  създатели  на  политики  могат  да  осигурят  информация  за  техните  политически  приоритети, 

научните  институти  за  новите  технологични  тенденции,  а  търговско‐промишлените  палати  за  предизвикателствата  и  приоритетите  на 

бизнеса.  

За повече инфорамция можете да посетите уеб сайта на проекта: www.interregeurope.eu/innnogrow 

 

ИСКАТЕ ЛИ ДА БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ? 

Откриваща среща 

Предстоящи събития – първа работна среща с местни заинтересовани страни  
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Запишете се за информационния бюлетин чрез уебсайта ни: 
(www.interregeurope.eu/innnogrow), 

Или се свържете с проектния координатор:  s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr 


