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ПРОЕКТЪТ НАКРАТКО 

INNOGROW вече изигра важна роля в 
подкрепата на модернизацията на 
съществуващи селски МСП и 
разпространението на иновативни 
стартиращи предприятия чрез политики, 
които насърчават приемането на технологии и 
иновации на бизнес модели от селските МСП.

Дейностите по 5-та покана целят да разширят 
допълнително това усилие, като 
същевременно изучават въздействието на 
пандемията COVID-19.

Уважаеми читатели,

Добре дошли в първото издание на бюлетина на проект INNOGROW в 
рамките на 5-та покана за допълнителни дейности!

INNOGROW е европейски проект, финансиран от програмата INTERREG 
Europe, който има за цел да подкрепи модернизацията на 
съществуващите МСП в селската икономика и разпространението на 
иновативни стартиращи предприятия чрез политики, които насърчават 
приемането на иновации на технологии и бизнес модели от МСП в 
селските райони.

В рамките на петата покана на Interreg Europe партньорите на 
INNOGROW проучват въздействието на COVID-19 върху иновациите и 
дейностите за растеж на селските МСП и идентифицират обещаващи 
пътища за възстановяване и устойчивост. Дейностите по обмен на опит и 
практики ще насърчат по-нататъшното сътрудничество, както и 
разработването на знания в подкрепа на МСП в изграждането на 
устойчивост за по-нататъшна криза.

На следващите страници ще намерите информация за общите цели, 
основните дейности, ключовите резултати от проекта и предстоящите 
събития, които са организирани през тези допълнителни 12 месеца.

Ще бъдат публикувани общо 4 бюлетина INNOGROW, по 2 на семестър. 
Чрез уебсайта на нашия проект и този периодичен бюлетин ще ви 
държим в течение за нашия напредък и ключови резултати.

Екипът на проект INNOGROW!

От 1 октомври 2021 г
30 септември 2022 г

Общ бюджет: 308 124,50 €



• Подкрепа за иновации и услуги за 
МСП в селската икономика в региони 
на партньори.

• Хоризонтално и вертикално
сътрудничество между МСП в 
селските райони  за 
комерсиализация на продукти   

• Увеличаване на капацитета от 200 
служители на публичните 
администрации за ефективно 
прилагане на политиките, 
стимулиращи приемането на 
иновации от МСП в селската 
икономика.

• Отключване на финансова подкрепа 
за насърчаване на иновативни 
технологии и нови бизнес модели.  

Резултати от проекта

• 3 междурегионални семинара
• 2 учебни посещения
• 1 среща на върха на регионите на ЕС 

за насърчаване на обмена на опит
• 8 плана за действие
• 14 инициативи за прехвърляне на 

знания 
• 1 онлайн инструмент за сравнителен 

анализ за всички териториални 
администрации на ЕС

• 5 тематични проучвания и анализи 
за практики и мерки, които 
подобряват 
конкурентоспособността на МСП в 
селската икономика.   

МСП в селските райони на INNOGROW 
бяха особено засегнати от кризата с 
COVID-19, изправени пред сериозна 
загуба на приходи, прекъсвания на 
веригата за доставки и несигурност 
относно задържането на служителите,  
безпрецедентните предизвикателства при 
планирането и прилагането на политиките 
на партньорите.

Въпреки спешните реакции на ЕС и 
националните политики на пазарите на 
селскостопански и хранителни продукти, 
такива мерки невинаги отговарят на 
нуждите на селските МСП от растеж и 
иновации, без допълнителна подкрепа, 
INNOGROW МСП ще се сблъскат с още по-
тежки бариери пред иновациите и 
растежа, като по същество ще бъдат 
неспособни да установят траектория на 
възстановяване от сегашния 
икономически застой.

Дейностите по петата покана имат за цел 
да се справят с пропуските в политиката 
по отношение на икономическата 
жизнеспособност на селските екосистеми 
чрез настоящите и бъдещите инструменти 
на политиката на партньорите.

PROJECT PARTNERS 

Регион Тесалия (GR) 

Ломбардийска фондация за околна среда – FLA   (IT) 

Университет на Нюкасъл ъпон Тайн  (UK) 

Регион Земгале  (LV) 

АРИР - Стара Загора (BG)  

Агенция за регионално развитие на район Пардубице  (CZ) 

Търговска камара на Молизе (IT) 

Агенция за регионално развитие на Gorenjska, 

BSC Business Support Center Ltd., Кран (SI) 

Pannon Novum West-Transdanubian Регионален 
иновационен център (HU) 

ПРОЕКТЪТ 
INNOGROW 
INNOGROW обединява 9 партньора от 8 
държави, включващи управляващи органи 
и регионални органи, влияещи върху 
инструментите на регионалната и 
националната политика, за обмен на опит 
и практики и за подобряване на 
капацитета им за прилагане на политики, 
които насърчават приемането на 
иновации на технологии и бизнес модели 
от селската икономика МСП, за да се 
повиши тяхната конкурентоспособност.

По време на първоначалната 5-годишна 
продължителност на проекта между 2016 
и 2021 г. партньорите си сътрудничиха 
чрез дейности за обмен на опит с оглед 
постигане на следните цели:

ПАРТНЬОРСТВОТО 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛС
ТВОТО НА 5-ТАТА 
ПОКАНА

7 от 9 партньори на INNOGROW продължават 
сътрудничеството си за дейностите по петата 
покана, които ще се реализират между октомври 
2021 г. и септември 2022 г.



ДЕЙНОСТ A1: СЪВМЕСТНО ПРОУЧВАНЕ 

По време на тази първа дейност 
партньорите проучиха и начертаха 
въздействието на COVID-19 върху 
иновациите и дейностите за растеж на МСП 
в селските райони, документират 
срещнатите предизвикателства в областта 
на политиката и прилагането и 
идентифицират обещаващи пътища за 
възстановяване и устойчивост. 
Изследването се състоеше от две измерения 
(i) събиране на данни за селската икономика 
за социално-икономическото въздействие 
на COVID-19 чрез онлайн проучване и (ii) 
документиране на предизвикателствата при 
прилагането на собствената политика, за да 
се идентифицират общи проблеми (като 
пропуски в политиките и сектори засегнати) 
и пътища за възстановяване и устойчивост 
(включително дигитален и зелен растеж, 
устойчиви бизнес модели и смекчаване на 
риска).

Резултатите от тази дейност ще осигурят 
основата за организиране на 
междурегионалните работни срещи. В 
момента партньорството прецизира анализа 
и съвместния доклад, чиито заключения ще 
бъдат представени във 2-ри бюлетин 
INNOGROW.

ДЕЙНОСТ A2: НАЦИОНАЛЕН И ЕС 
СИНЕРГИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ

Семинарът дава възможност на 
партньорите да работят върху 
привличането и създаването на синергии 
със съществуващи и нови национални и 
финансови инструменти на ЕС. Фокусът на 
семинара беше върху идентифициране 
допълнителни източници на финансиране 
за разработване на мрежа за устойчивост 
при бъдещи кризи, за да се преодолеят 
идентифицираните пропуски в 
адресираните политически инструменти.

Семинарът беше организиран от Водещия 
партньор (Регион Тесалия) във виртуален 
формат, през 1-ви семестър на 
допълнителните дейности.

ASTAKEHOLDER MEETINGS 

ДЕЙНОСТ A5: УЪРКШОП ЗА ЗЕЛЕН И 
ДИГИТАЛЕН РАСТЕЖ

Този трети и последен семинар от 
допълнителните дейности е 
единственият, планиран да се проведе на 
място в Словения, организиран от BSC. 
Окончателното решение ще бъде 
своевременно взето, в съответствие с 
всички ограничителни мерки, които могат 
да бъдат въведени. Целта на тази дейност 
е партньорите по проекта да 
идентифицират и рецензират добри 
случаи на изпълнение в регионите 
INNOGROW (например цифрови 
платформи, вериги за доставки с големи 
данни/блокчейн) и да заключат със 
специфични мерки, които да бъдат 
прехвърлени в техните региони.

Срещите на заинтересованите страни от 2-
ри семестър ще дадат възможност за 
обратна връзка и допълнителни 
предложения за териториално 
възстановяване и устойчивост. 

ДЕЙНОСТ A4:  УЪРКШОП ЗА 
МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА

Основната цел на събитието е да позволи 
на партньорите по проекта да работят 
съвместно за това как да подобрят 
мерките за подкрепа на бизнеса в техните 
инструменти на политиките, 
надграждайки събраната информация от 
данните от предишни дейности A1&A3. 
Основният фокус е върху интегрирането 
на инструменти за управление на риска в 
бизнес моделите на селските МСП 
(например управление на 
селскостопанския риск).

ПРОЕКТНИ 
ДЕЙНОСТИ

ОТКРИВАЩА СРЕЩА

Откриващата среща за 5-та покана INNOGROW беше организирана 
виртуално на 7 октомври 2021 г. от Регион Тесалия, отбелязвайки началото 
на 12-месечните допълнителни дейности. На събитието присъстваха 
осемнадесет участници от всичките 7 участващи партньори по проекта. 
Регион Тесалия, като водещ партньор и приемаща организация, действаше 
като координатор.
Срещата беше организирана на сесии, по време на които участниците 
изнесоха презентации, засягащи всички аспекти на дейностите, предвидени 
от Формуляра за кандидатстване на INNOGROW. По време на първата сесия, 
RoT представи цялостната визия и работния план на проекта. В следващата 
сесия АРИР - Стара Загора, FLA и RoT представиха дейностите от 1-ви 
семестър, а PANNOV описа предстоящите срещи на заинтересованите 
страни.
  През втората половина на срещата BSC и FLA представиха дейности за 
семестър 2. Срещата завърши с преглед на дейностите по комуникация и 
разпространение, които трябва да бъдат изпълнени, а по време на 
заключителната сесия бяха назначени членовете на Комитета по 
управлението. 

СРЕЩИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Веднъж всеки семестър се организират  
срещи с регионални заинтересовани 
страни с цел обсъждане и обмен на идеи 
относно най-належащите териториални 
нужди и разпространение на резултатите 
от проекта. Срещата от 1-ви семестър ще 
се съсредоточи главно върху допълване 
на резултатите от дейност А1 по 
приоритетни области и решения.



Търговската камара в Молизе участва в дигиталното събитие „Екологичен и 
дигитален преход: възприятия и визии за устойчиво бъдеще“ на 29 март 2022 г.

Събитието беше организирано от Университета в Салерно и Университета в 
Молизе, в сътрудничество с Europe Direct Molise и Europe Direct Salerno. 
Инициативата е част от „Заетост, околна среда и нови технологии. Диалози в 
Академията между институции, икономически оператори, гражданско 
общество и студентски асоциации“, популяризирана от Италианската мрежа от 
европейските центрове.

Събитието е организирано в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа 
и е част от формата #latuaparolaconta, разработен съвместно от Европейския 
парламент, Европейската комисия и отдела за европейски политики към 
Председателството на Министерския съвет.

Събеседници бяха институционалните представители и преподаватели от 
Университета в Салерно и Университета в Молизе, представителите на 
Европейския парламент, Европейската комисия, отдела за европейски 
политики, Националния младежки съвет, представители на национални и 
международни органи и асоциации и Digital Enterprise Point на Търговската 
камара в Молизе.

Конференцията се проведе в две секции: първа част, в която институциите се 
намесиха с точки на размисъл по въпросите на цифровия и екологичен преход; 
втора част, в която чрез представяне на проекти и предложения се инициира 
дебат между заинтересованите страни и присъстващите институции.

Екипът на PID - Punto Impresa Digitale (Digital Enterprise Point) на Търговската 
камара в Молизе - подчерта, че, като се започне от идеята да се помогне на 
компаниите по конкретен и незабавен начин при решаването на един от 
проблемите, с които Търговската камара се е сблъсквала най-много , също чрез 
разследване, извършено с проекта INNOGROW, т.е. киберсигурност, прилага 
специфични инициативи за активно включване на младите завършили в 
действия за подкрепа и обучение на компании, които от своя страна трябва да 
анализират, оценят и след това да адаптират своите информационни системи. 
Следователно е необходима по-силна връзка между университетския свят и 
света на бизнеса.

В допълнение към тази специфична инициатива, PID възнамерява да засили 
аспекта на ориентацията чрез наставничество и съпоставяне с научни 
изследвания. 

Повече информация е достъпна тук: Facebook, Twitter  
Източник: Portal of the Conference on the Future of Europe 

УЧАСТИЕ В ДИГИТАЛНОТО СЪБИТИЕ НА „ЕКОЛОГИЧЕН 
И ЦИФРОВ ПЕРЕХОД”

CONTACT DETAILS 

Project Coordinator: Region of Thessaly 

Contact person: Stamatia Papadimopoulou 

Telephone:  +30 2413506239 

Email: s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr  

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

КОНТАКТНИ ДАННИ

Координатор проект: Регион Тесалия,  Гърция
Лице за контакт: Stamatia Papadimopoulou 

Телефон:  +30 2413506239 

Email: s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr  

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

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ

https://m.facebook.com/bibliounimol/photos/a.1249395488455161/5138020329592638?_rdr
https://twitter.com/CDEunimol/status/1507378975567450112
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/151207?locale=it
mailto:s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr
http://www.thessaly.gov.gr/
mailto:s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr
http://www.thessaly.gov.gr/



