
   
ИСКАТЕ ЛИ ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ от INNOGROW и да БЪДЕТЕ В КРАК с новините за проекта?ИСКАТЕ ЛИ ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ от INNOGROW и да БЪДЕТЕ В КРАК с новините за проекта?ИСКАТЕ ЛИ ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ от INNOGROW и да БЪДЕТЕ В КРАК с новините за проекта?

Абонирайте се за нашия бюлетин чрез уебсайта https://www.interregeurope.eu/innogrow/Абонирайте се за нашия бюлетин чрез уебсайта https://www.interregeurope.eu/innogrow/Абонирайте се за нашия бюлетин чрез уебсайта https://www.interregeurope.eu/innogrow/
или се свържете с координатора на проекта: s.papadimopoulou@thessaly.gov.grили се свържете с координатора на проекта: s.papadimopoulou@thessaly.gov.grили се свържете с координатора на проекта: s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr

От 1 октомври 2021 г. до 30
септември 2022 г.
Общ бюджет: 308,124.50 €

 INNOGROW е проект по
програма Interreg Europe,

съфинансиран от
Европейската комисия. Той

има за цел да насърчи
политиките и мерките,

които подпомагат
въвеждането на иновации

и интелигентни бизнес
модели в селските МСП, да

ускорят тяхната
модернизация и да

подкрепи
разпространението на

стартиращи предприятия в
селските икономики. 

През 2021 г. INNOGROW
получи допълнително

финансиране от Interreg
Europe, за да проучи
въздействието на

пандемията COVID-19
върху селските МСП.

 СЪДЪРЖАНИЕ
 Проектът

INNOGROW
Разработване на
финансови
синергии
Втора среща на
ръководната
група
Подобряване на
планирането за
намаляване на
риска 
Предстоящи
събития

1

Уважаеми читатели,

Добре дошли в третия брой на бюлетина на INNOGROW!

През този последен семестър на проекта (от април до
септември 2022 г.) партньорите по INNOGROW проучиха
въздействието на COVID-19 върху дейностите за иновации и
растеж на селските МСП и определиха обещаващи пътища за
възстановяване и устойчивост за икономическо
възстановяване на селските МСП.

Партньорите проведоха дейности за обмен на опит и
определиха редица добри практики. Подобен междурегионален
обмен на идеи насърчи по-нататъшното им сътрудничество и
разработването на знания в подкрепа на МСП при
изграждането на устойчивост при следващи кризи.

В този бюлетин ще намерите информация за минали, настоящи
и предстоящи дейности по проекта, ключови резултати и
предстоящи събития, както и интересни заключения,
направени от два семинара, проведени наскоро; първият се
отнасяше до това как да се изгради синергия с националните
финансови инструменти и тези на ЕС, а вторият беше
фокусиран върху интегрирането на намаляването на риска в
планирането на селските МСП. 

Чрез уебсайта на проекта и този периодичен бюлетин ще ви
информираме за нашия напредък и ключови резултати.

Екипът на проекта INNOGROW!
 



 Идентифициране на общите предизвикателства в селските райони с цел подпомагане и повишаване на
конкурентоспособността на МСП.
 Създаване на синергии с различни финансови инструменти.
 Насърчаване на цифровизацията в селските МСП с цел стимулиране на използването на иновации.

В тематично отношение семинарът беше насочен към установяване на въздействието на COVID-19 върху
иновациите и дейностите за растеж на МСП в селските райони и към предоставяне на финансови
възможности за насърчаване на възстановяването и устойчивостта на участващите региони. Фокус бе
поставен и върху установяване на потенциални синергии с други финансови инструменти. В заключенията
на семинара относно начините, по които може да се подходи към синергията, се подчертава значението на:

1.

2.
3.

На 4 май 2022 Регионът на Тесалия
организира виртуален семинар за това
как да развие ЕС синергии между
националните финансови инструменти
с участието на всички партньори и
заинтересовани страни по проекта. 
Общо 19 участници, включително 6
гост-говорители, споделиха своите
виждания и опит по разглежданата
тема.

Втората среща на ръководната група беше проведена от
региона на Тесалия на 27 юни 2022. 

Срещата беше разделена на сесии, по време на които
участниците изнесоха презентации, посветени на
постигнатото до момента и предвидените дейности по
проекта INNOGROW, съгласно Формуляра за кандидатстване .
В края на всяка сесия се провеждаше активна дискусия,
която даде възможност на участниците да изяснят въпроси,
да представят съображения, да определят насоки и да
постигнат решения с консенсус. 

Срещата завърши с взаимно разбиране на очакваната
работа на всеки от партньорите, като основният акцент беше
поставен върху допълнителните дейности през втория
семестър и завършването на второстепенните дейности,
които не са изпълнени от първия семестър. 
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ОСНОВНИ ТОЧКИ И ИЗВЛЕЧЕНИ ПОУКИОСНОВНИ ТОЧКИ И ИЗВЛЕЧЕНИ ПОУКИ  
ОТ СЕМИНАРАОТ СЕМИНАРА

  
Разликата във въздействието на COVID-19 между селските иРазликата във въздействието на COVID-19 между селските и
градските МСП:градските МСП:    Безпрецедентните предизвикателства, породениБезпрецедентните предизвикателства, породени
от пандемията, доведоха до широко разпространено преминаванеот пандемията, доведоха до широко разпространено преминаване
към работа от разстояние и увеличаване на онлайн пазаруването.към работа от разстояние и увеличаване на онлайн пазаруването.
Тези промени бяха по-слабо разпространени сред селските МСП,Тези промени бяха по-слабо разпространени сред селските МСП,
което говори за "цифрово разделение" между селските и градскитекоето говори за "цифрово разделение" между селските и градските
райони. Това обаче създаде възможност за по-голямарайони. Това обаче създаде възможност за по-голяма
цифровизация на процесите и повишаване на цифровите уменияцифровизация на процесите и повишаване на цифровите умения
в селските МСП. Въпреки предизвикателствата, селскитев селските МСП. Въпреки предизвикателствата, селските
предприятия се справиха по-добре от тези в градските районипредприятия се справиха по-добре от тези в градските райони
както по отношение на запазването на дейността си по време накакто по отношение на запазването на дейността си по време на
пандемията, така и по отношение на спада на приходите от годинапандемията, така и по отношение на спада на приходите от година
на година. Освен това селските МСП показаха повишенана година. Освен това селските МСП показаха повишена
адаптивност и гъвкавост към новата икономическа ситуация,адаптивност и гъвкавост към новата икономическа ситуация,
което показва, че подходящите инструменти и политики могат дакоето показва, че подходящите инструменти и политики могат да
изградят по-голяма устойчивост към бъдещи рискове.изградят по-голяма устойчивост към бъдещи рискове.  

Ролята на публичните институции:Ролята на публичните институции: Участниците изтъкнаха Участниците изтъкнаха
ролята на публичните институции в укрепването на устойчивосттаролята на публичните институции в укрепването на устойчивостта
на МСП, а именно да разпознават, разбират и ефективно да сена МСП, а именно да разпознават, разбират и ефективно да се
справят с уязвимостта на хората. COVID-19 се различаваше многосправят с уязвимостта на хората. COVID-19 се различаваше много
от всички останали кризи по това, че засегна хората и технитеот всички останали кризи по това, че засегна хората и техните
взаимоотношения, а не структури, сгради и т.н.взаимоотношения, а не структури, сгради и т.н.  

Инструменти и практики:Инструменти и практики:    Посочени бяха следните аспекти,Посочени бяха следните аспекти,
които следва да бъдат активирани за по-цялостна стратегия закоито следва да бъдат активирани за по-цялостна стратегия за
управление на риска за селските МСП: приобщаващо управлениеуправление на риска за селските МСП: приобщаващо управление
по отношение на риска, което интегрира знанията и ценноститепо отношение на риска, което интегрира знанията и ценностите
на хората чрез включването им в процесите на вземане нана хората чрез включването им в процесите на вземане на
решения; зелени и кръгови икономически подходи за развитие нарешения; зелени и кръгови икономически подходи за развитие на
устойчивостта, необходима за селските МСП; специализираноустойчивостта, необходима за селските МСП; специализирано
обучение на мениджъри на МСП.обучение на мениджъри на МСП.

Бизнес модели за ерата на пандемията:Бизнес модели за ерата на пандемията:    По време наПо време на
пандемията интернет базираните бизнеси, доставките попандемията интернет базираните бизнеси, доставките по
домовете и бизнесите далеч от физическия контакт бяха модели,домовете и бизнесите далеч от физическия контакт бяха модели,
които се оказаха функционални и успешни. Хибридните срещи,които се оказаха функционални и успешни. Хибридните срещи,
които са комбинация от физически и нефизически такива,които са комбинация от физически и нефизически такива,
понастоящем се считат за най-добрите модели за условията напонастоящем се считат за най-добрите модели за условията на
работа. Като цяло някои модели се оказаха по-устойчиви от други,работа. Като цяло някои модели се оказаха по-устойчиви от други,
като бързо адаптираха стратегиите си, за да отговорят както накато бързо адаптираха стратегиите си, за да отговорят както на
предизвикателствата, така и на възможностите, създадени отпредизвикателствата, така и на възможностите, създадени от
кризата. Проучване в Европа разкри три основни причини за това:кризата. Проучване в Европа разкри три основни причини за това:
първо, кризата разкри слабости в бизнес моделите, дължащи сепърво, кризата разкри слабости в бизнес моделите, дължащи се
главно на тяхната устойчивост на смущения; второ, иновациитеглавно на тяхната устойчивост на смущения; второ, иновациите
бяха един от най-стратегическите лостове за справяне с кризата ибяха един от най-стратегическите лостове за справяне с кризата и
трето, продължаването на иновациите в бъдеще.трето, продължаването на иновациите в бъдеще.

ДЕЙНОСТ A4: СЕМИНАР ЗА ПЛАНИРАНЕ НА
НАМАЛЯВАНЕТО НА РИСКА

УСТОЙЧИВА БИЗНЕС СИСТЕМА 
ИЗЛОЖЕНА НА ПРИРОДНИ РИСКОВЕ

Централно място в дискусиите на семинара зае
изследването на Миланския политехнически университет,
представено от Вероника Гацола, което се фокусира върху
риска от изменението на климата и подчертава, че
териториите трябва да имат изработен план за справяне с
с подобни извънредни ситуации. През последните
десетилетия много ключови икономически сектори,
включително МСП, са засегнати от дългосрочни промени в
температурата, валежите, повишаването на морското
равнище и екстремните явления, като всички тези
фактори влияят на изменението на климата и намаляват
производителността и икономическия растеж. 
Тъй като свързаните с климата въздействия са резултат от
взаимодействието на свързаните с климата опасности и
уязвимостта и изложеността на човешките и природните
системи, включително способността им да се адаптират,
участниците обсъдиха как в днешно време е от основно
значение да се прилагат инструменти и методи за
устойчивост на бизнес системите чрез намаляване на
преките и непреките щети преди настъпването на
събитието и минимизиране на въздействието върху
производствените и търговските дейности, когато
събитието е настъпило. 
 Предвид изграждането на знания като основно изискване
за развитие на устойчивост, беше представено как през
последните десет години научноизследователски проекти
на Миланския политехнически университет (Polirisposta,
IDEA, Flood Impat, Lode, OIRE) са изследвали ролята на
културата в управлението на бедствия и превенцията
на риска в градските райони, като са анализирали и
оценили по-специално как знанията за намаляване на
риска от бедствия и адаптиране към изменението на
климата могат да бъдат създадени, управлявани и
споделяни от учени, експерти, лица, вземащи решения,
образователната система и гражданското общество. 
Освен това по време на семинара беше обсъдено, че
данните и оценките на щетите са много полезни за
управлението на възстановяването след събитията чрез
устойчив подход, основан на опита, придобит от минали
събития.
Заключителен момент в дискусиите беше, че стойността
на всички разработени проекти произтича от вниманието,
което се отделя на икономическия сектор в системна
перспектива, като се разглеждат дружествата като
активни участници на територията, от която получават
услуги, на която обикновено имат пазар, на който връщат
стойност под формата на работни места и предлагани
услуги.
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Преди края на септември партньорите ще
организират виртуална среща с регионалните
заинтересовани страни и представители на
социално-икономическия, образователния,
научния и публичния административен сектор на
регионите INNOGROW. Заинтересованите страни
ще предоставят информация за интегрирането на
планирането на управлението на риска в селските
МСП в контекста на дейност А4. Те също така ще
споделят своите виждания за това как селските
МСП могат да преориентират своите дейности за
иновации и растеж към зелени и цифрови пътища.
Pannon Novum ще изготви съвместен
заключителен доклад, в който ще бъдат
анализирани и систематизирани най-често
срещаните и широко одобрени препоръки на
заинтересованите страни от всеки регион, за да се
представят резултатите от ангажираността на
партньорите по INNOGROW със заинтересованите
страни. 

A5 Семинар на тема "Зелен и цифров растеж" ще се
проведе в сряда, 7 септември 2022 г., в сградата на BSC
Kranj, Кран, Словения. Предвид текущата ситуация с
COVID-19, семинарът ще се проведе в хибриден режим,
за да се гарантира участието на всички партньори. 

Целта на семинара ще бъде да се направи преглед на
добрите практики на прилагане в регионите на
INNOGROW (напр. цифрови платформи, вериги за
доставки с големи данни/блокчейн) и да се заключи с
конкретни мерки, които да бъдат пренесени в техните
региони. 

Август 2022

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

Представяне на добри примери (събрани преди
семинара) за прилагане на цифрови инструменти и/
или практики, които подкрепят траекториите на
зелен растеж в регионите INNOGROW.
Групово обсъждане на случаите по критериите за
оценка, въпроси и отговори.
Конкретни мерки, които могат да бъдат
трансферирани в регионите на партньорите,
гарантиращи зелен растеж и устойчивост.

Основните точки в дневния ред ще бъдат:
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