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   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 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 дошли в петото издание на поредицата от информационни бюлетини на 
проекта INNOGROW, който насърчава възприемането на иновациите от МСП в 
селските райони чрез обмен на практики и опит между регионите и участниците, 
свързани с конкурентоспособността на МСП в селските райони и интегриране на 
научените уроци в регионалните политики и планове за действие. 

През последния период на изпълнение всички дейности, които допринасят за 
обмена на опит и съобщаването на резултатите от проекта, напредват значително. 
Партньорите напреднаха с разработването на иновативен инструмент за онлайн 
бенчмаркинг в подкрепа на регионите INNOGROW при оценката на тяхната 
ефективност за подобряване на конкурентоспособността на МСП в селските 
райони. Две основни дейности за обмен на опит се проведоха в 5-ия семестър, 
третия уъркшоп в Гьор, Унгария, по новите бизнес модели и второто проучвателно 
посещение за трансфер на опит от иновативните производствени политики в 
Тесалия, Гърция. Всички партньори участваха в двете дейности. Освен това, 
партньори по проекта INNOGROW планираха и участваха в срещата на върха на 
европейските региони в Любляна, Словения, която се проведе на 12 и 13 февруари 
2019 г. 

В този бюлетин ще намерите информация за минали, настоящи и бъдещи 
дейности по проекта, ключови резултати от проекта и предстоящи събития, както и 
интересни изводи от проучвателното посещение в региона на Тесалия и от 
семинара в Дьор. Чрез нашия уебсайт на проекта и този периодичен бюлетин ще 
ви информираме за напредъка и ключовите резултати.  

ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧАВАТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА? 

Запишете се за нашия бюлетин: https://www.interregeurope.eu/innogrow/ 

Или се свържете с партньора по проекта във вашата страна:  office@szeda.eu  

https://www.interregeurope.eu/innogrow/
mailto:office@szeda.eu
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 Университетът в Нюкасъл е разработил, в 

контекста на проекта INNOGROW, иновативен 

инструмент за онлайн бенчмаркинг в подкрепа 

на регионите INNOGROW при оценката на 

тяхното представяне за подобряване на 

конкурентоспособността на МСП в селските 

райони. Инструмент за сравнителен анализ 

https://www.staff.ncl.ac.uk/steven.hall/innogrow/ 

ще помогне на политиците и заинтересованите 

страни да определят най-подходящите практики 

за подобряване на конкурентоспособността на 

МСП в селските райони. За да създаде този 

инструмент, Университетът в Нюкасъл е 

подготвил подходящи индикатори и 

определени области, които да оценяват 

съществуващите политически подходи на 

регионите. Основните показатели бяха 

определени чрез използване на два основни 

източника на данни: предприемаческите мерки 

на Евростат-ОИСР програма за 

предприемачество (EIP) и индекса за глобална 

конкурентоспособност от Световния 

икономически форум (WEF). Създаденият онлайн 

инструмент за сравнителен анализ е уеб-базиран 

интерфейс, използващ съществуващите набори 

от данни 

от тези два основни източника, проектирани като 

инструмент, базиран на потребителя, така че 

потребителите да могат да избират конкретни 

индикатори, области или държави, които биха 

искали да сравнят. 

Инструментът, който все още е експериментален 

прототип, ще позволи на потребителите да 

въвеждат данни онлайн с прост и приятелски 

шаблон. Понастоящем използваните данни 

предоставят само информация на национално 

ниво. След това потребителите се насърчават да 

качват регионални данни или казуси. Това ще 

бъде полезно за създателите на политики и 

заинтересованите страни за идентифициране на 

подходящите 

практики и политики за подкрепа на селските 

МСП както на национално, така и на регионално 

равнище. 

Крайният резултат ще бъде използван от 

политиците и заинтересованите страни, за да се 

определи какви решения работят най-добре в 

подобряването на конкурентоспособността на 

МСП в селските райони, да проучат как работят 

те и да възприемат най-подходящите най-добри 

практики в своите региони. 

Междурегионалният семинар за центровете за 
подкрепа на иновациите за МСП в селските 
райони бе домакин на „ Неправителствена 
организация в частна полза „Паном Новум” за 
иновации в регион Западна Трансдунавия 
(Унгария) “ в град Гьор, Унгария. 
Междурегионалният тематичен семинар беше 
организиран за два дни (от 2 до 4 юли) и в него 
участваха всички партньори по проекта, с 
членове на техните заинтересовани групи и 
външни експерти. По време на семинара 
представителите на регионалните власти имаха 
възможност да обменят мнения и идеи със 
своите колеги, да се запознаят с политическите 
мерки и стратегии, прилагани в други региони, и 
да оформят общ подход за насърчаване на 
иновациите в бизнес модела и включването на 
МСП в селските райони. нови коалиции. Мисията 
на семинара беше да улесни обмена на идеи и 
опит, придобиване на знания и вдъхновение за 
това как да се управлява прилагането на 
политиката при разработването на центрове за 

подкрепа на 
иновациите за МСП в селските райони. На 
междурегионалния семинар бяха преследвани 
следните четири цели: 

o Подчертават се най-важните нужди и 
предизвикателства (свързани с приемането 
на иновации от МСП в селските райони), 

които да бъдат решени чрез регионални 
политики.  

o Информира регионалните власти за 
въздействието на иновационните 
технологии върху конкурентоспособността 
и производителността на МСП. 

o Събиране на опит от различни региони и 
страни за координирани стратегии за 
разработване и управление на центрове за 
подкрепа на иновациите. 

o Обединяване на избрани представители на 
регионалните публични администрации и 
на членовете на групите на 
заинтересованите страни, за да им се даде 
възможност да се възползват от 
структурирано взаимодействие, което се 
върти около определена тематична област. 
Общо 27 участници от всички страни-
партньори присъстваха на семинара. 

 

 

Резултати от сравнителния анализ 
на регионите в подкрепа на 
иновациите за МСП в селските 

райони 

3-та международна работна среща в Гьор, Унгария  

https://www.staff.ncl.ac.uk/steven.hall/innogrow/
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Регион Тесалия организира второто проучвателно посещение на проекта INNOGROW на 4-5 септември 2018 г. Икономиката на селските райони МСП трябва 
да остане конкурентоспособна в световен мащаб чрез приемане на иновативни решения, нови бизнес модели и подходи за модернизация, които ще доведат 
до повишаване на производителността и достъпа до нови пазари. Териториалното изграждане на капацитет и политическите иновации, включващи всички 
регионални участници, са критични фактори за насърчаване на разпространението на иновации, за поддържане и укрепване на конкурентоспособността на 
МСП и следователно за растежа на регионите. Регионите в селските райони могат да играят важна роля в модернизирането на съществуващите МСП и 
разпространението на новаторски стартиращи предприятия, като предоставят стимули за насърчаване на приемането на технологични  иновации, като 
органично земеделие, функционални храни, системи за устойчивост на културите, селективни процеси на развъждане и хранене. повиши устойчивостта на 
животните към местните условия. На управленско ниво трябва да се предоставят стимули за смесено производство на култури и животински продукти, както 
и нови бизнес модели и коалиции, които водят до новаторски бизнес идеи. INNOGROW дава възможност на 9 регионални органи от 8 държави-членки на ЕС 
да обменят опит, за да оптимизират своите политики, които насърчават внедряването на иновации в областта на технологиите и бизнес моделите от фирмите 
и кооперациите в селските райони. Втората проучвателна визита беше посветена на представянето на конкретни тесалийски предприятия и кооперативи, 
които успешно инвестираха в нови технологии чрез подкрепата на политиките на региона. 

Компаниите, които бяха включени в работната среща: 

‐ Staff Colour Energy (http://www.staffcolour-energy.gr/ ) 

‐ Tirnavos Cooperative (https://www.tirnavoswinery.gr/ ) 

‐ Thesgala (https://www.thesgala.gr/ ) 

‐ Olympos (https://www.olympos.gr/ ) 

‐ Papayiannis Bros (http://www.papayiannibros.gr/ ) 

‐ Epilektos Biogas Farsala S.A. (http://selectedbiogas.gr/) 

‐ EPSA (https://epsa.gr/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐  

Среща за обмяна на опит в Гърция: 

Подкрепа на МСП в селските райони чрез иновативни производствени политики 

http://selectedbiogas.gr/
https://epsa.gr/
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 Политиката и практически бележки 

Серията „Бележки за политиката и практиката за 
икономиката на селските райони и 
земеползването” е публикувана от Центъра за 
икономика на селските райони на университета в 
Нюкасъл и има за цел да съобщи на широката 
публика най-новите изследвания в областта на 
селските и земеделските предизвикателства 

Как можем да гарантираме, че изпълнението на 
Индустриалната стратегия е подходящо за 
целите на обслужването на всички общности? 
Какви са бъдещите процеси, насоки или 
дейности, необходими за справяне с нуждите и 
перспективите на икономиките в селските 
райони? Тези въпроси са жизненоважни за 
нейния успех. Само в Англия селските райони 
допринасят най-малко над един милион 
предприятия, 3,5 милиона служители и 250 
милиарда щатски долара, съответстващи на 
стойността на продукцията от десетте водещи 
града в страната извън Лондон. 

Ще работи ли индустриалната стратегия за 
селските райони? 

Заинтересованите страни от селските райони 
изразяват необходимост от по-добра 
приложимост и съобщаване на Индустриалната 
стратегия за постигане на: 

• По-добра физическа и цифрова свързаност. 

• Планиране, което запазва търговските сгради 
в селските населени места, вместо да позволява 
преобразуване в жилища. 

• Изграждане на капацитет и инвестиции в 
умения и предоставяне на обучение / 
чиракуване. 

• По-голямо разнообразие в селските басейни, 
особено за младите хора и квалифицираните 
служители. 

• Сигурност след брега и подкрепа за 
индустрията на земята. 

• По-голяма информираност и справедлив 
достъп на селските фирми до ресурси и 
подкрепа. 

Зависят ли селските райони от своите градски 
съседи? 

Остарелите представи за икономиките в 
селските райони могат да доведат до 
насочване на инвестициите и подкрепата за 
предприятията в градовете и градските 
райони. Въпреки това, докато много селски 
райони са оформени от връзките им с градските 
центрове, е вярно и обратното, тъй като много 
селски икономики подкрепят и оформят 
градския растеж. Знаем от доказателства, че: 

 Глобализацията и технологичните 
промени означават, че хората могат да 
живеят, работят и ръководят предприятия 

от всички места, както показват 
много селски райони.    

o Някои селски райони са изправени 
пред дългогодишни структурни 
предизвикателства, но „селските” 
вече не са синоним на спад, а 
селските райони често 
превъзхождат градовете по 
показатели като растеж и темпове 
на заетост, предприятия на глава 
от населението, равнища на 
самонаемане и иновации. 

o Селските фирми, след като 
контролират секторните, 
възрастовите и други променливи 
на профила, постигат сходни 
показатели за оборота на своите 
градски партньори (с изключение 
на Лондон), е по-вероятно да 
отчитат печалба, а подобни числа 
планират да увеличат продажбите и 
служителите си. 

o Природният капитал, селското стопанство и 
наземните сектори са жизненоважни за 
подпомагане на по-широкото икономическо 
развитие и устойчивост. 

o Селските райони се подхранват от 
разнообразни източници на динамика, 
допринасят за всички бизнес сектори и са 
засегнати от всички предизвикателства, 
които са включени в Индустриалната 
стратегия. 

Селските райони ще се превърнат ли в области 
за развитие на иновации?  

Селските райони биха могли да помогнат за 
социално-техническите промени, насочени към 
промяна на начина на живот и работа, ако се 
обръща внимание на: 

Иновации и обмен на знания на място. 

 Иновации в маркетинга, бизнес моделите и 
процесите, вместо просто да се концентрират 
върху технологичните решения и да ги 
насърчават в по-широк кръг бизнес сектори. 

Ролята на селските райони в няколко социално-
икономически тенденции и като важен локус на 
иновациите, свързани с големите 
предизвикателства пред индустриалната 
стратегия, включително: 

o  Отговор на пионерските инициативи на 
обществото и обществото към застаряващото 
население и предизвикателствата пред 
мобилността на стоки, услуги и хора. 

o  Генериране на нисковъглеродна енергия и 
реализиране на стойността на природния 
капитал за чист растеж. 

o  Прилагане на решения за големи данни и ИИ 
в екологични и селскостопански системи. 

o Предоставяне на фонд 
„Предизвикателство пред индустриалната 
стратегия“, иновационни клъстери и други 
инвестиции, за да се обърне внимание на 
ролята и потенциала на селските райони 

като обекти и изпитателни места за 
иновации. 

Какви бариери пречат на фирмите в селските 
райони да наемат квалифицирана работна 
сила и как те могат да бъдат преодолени? 

В селските райони фирмите, които създават 
висококвалифицирани възможности за заетост, 
могат да имат трудности при набирането или 
задържането на квалифициран персонал. По 
същото време: 

o Служителите обикновено изпитват по-малко 
обучение на работното място, отколкото в 
градските фирми. 

o Значително по-малко работодатели в 
селските райони планират да подобрят своите 
лидерски способности или да въведат нови 
работни практики през следващите години. 

o Необходими са подходи в рамките на 
стратегии за умения за подпомагане на 
фирмите от селските райони да набират, 
задържат и развиват квалифициран персонал и 
чираци, като схеми за споделяне на умения и 
сътрудничество между фирмите за посрещане 
на пропуските в набирането им. 

Как могат да се адресират нуждите на 
инфраструктурата в селските райони? 

o Осигуряването на бъдеща инфраструктура е 
от основно значение, за да се даде 
възможност на предприятията да правят 
нововъведения, да разширяват своите пазари 
и да наемат, обучават и задържат 
квалифициран персонал или чираци. 
Селските общности се нуждаят от: 

o   Да бъде добре свързана, да дава 
възможност за полезни потоци от хора, стоки 
и услуги в и извън селските райони, да 
подобри връзките между фирмите и тяхната 
подкрепа и да даде достъп на жителите до 
услуги и работни места. 

o  Универсален ангажимент за подобряване на 
широколентовите скорости и 
инфраструктура, така че селските фирми и 

Селските райони и индустриалната стратегия на Обединеното кралство 

Rural economies have untapped potential but need support to help 
them play their part in delivering the aims of the UK Industrial 
Strategy 
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техните клиенти могат да извлекат 
максимална полза от новите интелигентни 
технологии и да преодолеят ограниченията 
на отдалечеността. 

o Смесица от бизнес помещения и споделени 
помещения, отговарящи на местните условия, в 
това число помещения за отглеждане на 
домашни фирми, съчетани с по-добър обмен на 
знания, работа в мрежа и подкрепа на бизнеса. 

o Подобрена социална инфраструктура чрез 
местно развитие, водено от общността. 
Фокусът на Индустриалната стратегия върху 
подобряването на бизнес производителността 
или растежа подчертава жизненоважните 
ценности на обществото или услугите, които 
собствениците на много малки селски 
предприятия търсят да предоставят. 

Ще бъдат ли мерките на Индустриалната 
стратегия за подпомагане на бизнес средата 
справедливи за фирмите в селските райони? 

Фирмите в селските райони показват 
ангажимент за въвеждане на нови или 
подобрени стоки в бизнеса си, е по-вероятно, 
отколкото градските предприятия да бъдат 
износители, и да демонстрират неизползван 
потенциал за износ, който трябва внимателно 
да се подхранва. За да се постигне това, 
изпълнението на Индустриалната стратегия 
трябва да: 

o Да разгледат в своя преглед на МСП 
приспособяването на мерки за преодоляване на 
различията между малките и 
микропредприятията в селските и градските 
райони по отношение на техните планове, 
пречки и използване на подкрепа. 

o Да обърнат специално внимание на 
динамиката на икономиките в селските райони 
на национално и регионално равнище и в 
бъдещите си експортни стратегии да се стремят 
да запазят ориентацията си към износа и да 
освободят неизползвания потенциал за износ, 
докладван в проучването на Великобритания за 
дългосрочен бизнес. 

o Признават, извън секторите на земите и 
храните и напитките, отразяването на селските 
райони в пълния набор от планове и секторни 
сделки за индустрии, които са видни или 
показват значителен растеж в селските райони, 
като строителство, производство, бизнес, 
научни и професионални услуги, транспорт и 
дистрибуция, образование и здравеопазване и 
творчески индустрии. 

o Разглеждане и решаване на местно 
определени секторни приоритети, 
произтичащи от доказателства за профилите 
или съставите на местните икономики, или чрез 
партньорства между местности с общи 
секторни интереси. 

Какво се нуждаят МСП в селските райони от 
местните индустриални стратегии, 
деволюцията и сделките за растеж? 

Оценка на пилотните мрежи за растеж на 
селските райони подчертава необходимостта 
от гъвкав подход при преодоляването на 
местните ограничения и включването на 
селските нужди и възможности в рамките на 
местните стратегии за растеж. Работейки с 
партньори, правителството трябва: 

o Да инициират и да се учат от надзора на 
ангажираността на местните предприемачески 
партньорства със заинтересованите страни и 
проблемите на селските райони, както и да се 
обърне внимание на различията в 
представянето на селските райони, 
инвестициите, доказателствата и експертните 
познания. 

o Вземете прозрения от регионални 
инициативи, включително от Югозападната 
комисия за селскостопанска продуктивност, и 
от механизми, определени за генериране и 
споделяне на селскостопански образци, които 
биха могли да бъдат увеличени, като например 
подхода, планиран за северната сделка за 
деволюция на Тайн. 

o Укрепване на базата от данни за селските 
райони и външните мрежи на местните 
заинтересовани страни, така че те да могат по-
добре да идентифицират и да се справят с 
местните приоритети в селските райони. 

o Уверете се, че организациите и агенциите, 
които разработват местни индустриални 
стратегии (LIS), деволюцията или регионалните 
решения за растеж включват заинтересовани 
страни от селските райони в тяхното 
разработване и прилагане, включително НПО и 
тези от „труднодостъпните“ общности. 

o Насърчаване на LIS да бъдат гъвкави по 
отношение на пространствените и времеви 
мащаби, необходими за посрещане на нуждите, 
и за идентифициране и признаване на връзките 
с други LIS и сделки в сектор или растеж, като 
се признава, че административните граници не 
определят как работят предприятията, 
веригите за доставки и услугите. 

o Да се гарантира, че инициативите за 
регионално развитие, като Northern 
Powerhouse и Midlands Engine, са всеобхватни, 
предвид факта, че техните фирми в селските 
райони са толкова силни и по някои показатели 
по-силни, отколкото техните градски 

партньори. 

Как заинтересованите страни ще допринесат 
за ефективното прилагане на Индустриалната 
стратегия в селските райони? 

o Работата в партньорство, местните власти, 
бизнес групите, партньорствата в 
предприятията, изследователите и 
общностите имат важна роля в изпълнението: 

o o Правителството трябва да наблюдава 
цялостния преглед на селските райони, 
секторните и функционалните приоритети и 
селските отпечатъци в големите 
предизвикателства и теми на стратегията. 

o Необходимо е неправителствените 
заинтересовани страни в селските райони да 

се ангажират на национално ниво (например 
със секторни стратегии), регионални 
(например с местни и местни програми и 
регионални програми за подкрепа) и местни 
(напр. На местно самоуправление) нива за 
съвместно разработване на стратегии и 
сделки за осигуряване на доставка на 
селските райони.  

o Правителството и заинтересованите страни 
от селските райони следва да проучат как 
може да бъде използван гласът и опитът на 
заинтересованите страни в селските райони 
за засилване на споделянето на знания и 
добри практики, както и за осигуряване на 
форум (напр. Работна група за развитие на 
селските райони или Група за развитие на 
селските райони) за подпомагане на 
бъдещата комуникация, развитие, изготвяне 
и оценка на Индустриалната стратегия по 
отношение на перспективите за развитие на 
селските райони. 

Как трябва да се оценява приложението? 

o Необходимо е да се направи прозрачен 
преглед на изпълнението на Индустриалната 
стратегия в селските райони на национално и 
местно равнище. Това включва: 

o  Осигуряването на подходи, които се въртят 
около промените в продукцията, 
производителността и нейните двигатели, са 
подходящи за отразяване на по-малък мащаб 
или по-дълги срокове, в които могат да се 
постигнат подобрения в селските райони. 

o Метрики и инвестиционни критерии, които са 
създадени така, че да не дискриминират по 
подразбиране селските предприятия, 
общностите и местата, например при 
планирането и предоставянето на Фонда за 
споделено благоденствие на Обединеното 
кралство. 

o  Разработване на подходящи показатели за 
оценка на успеха на Индустриалната 
стратегия и свързаните с нея мерки. 

Информация за проекта  

Тази брифинг бележка е написана от Джереми 
Филипсън, Роджър Търнър, Патанапонг 
Тивазинг, Матю Гортън, Сара Майоли и Робърт 
Нюбъри. Тя се основава на градско-градския 
анализ на проучването на Великобритания за 
дълъг бизнес през 2015-17, проведено от екипа 
на Rural Enterprise UK в университета в 
Нюкасъл, заедно с идеи от семинар с участието 
на организации и агенции, работещи в селските 
райони на Англия. Селски възможности и 
предизвикателства, проведени в Лондон, март 
2018 г. Rural Enterprise UK се финансира от 
университета в Нюкасъл, Съвета за 
икономически и социални изследвания (ES / 
M500513 / 1) и Interreg Europe. 

Допълнителна информация 

Уеб сайт на Rural Enterprise UK. 
http://research.ncl.ac.uk/ruralenterpriseuk/ 
Селско предприятие Великобритания (2018 г.) 
доклад за семинара, Индустриална стратегия 
на Обединеното кралство: възможности за 
селските райони и предизвикателства, 
Университет на Нюкасъл Лондон.  
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