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 Benchmarking regions’ performance on 
supporting innovation for rural economy SMEs 

 

 Потенциалът на икономиката в селските райони е 
недостатъчно използван, смятат учени 

 Среща за обмяна на опит в Мантуа, Италия 

 Срещи с местни заинтересовани страни 

 Европейско финансиране за реклама на 
селскостопански продукти 

 Предстояща международна работна среща в 
Будапеща 

 Предстояща среща за обмяна на опит в регион 
Тесалия. 

       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. 

 

Скъпи читателю, 

Добре дошъл в четвъртото издание на серията от информационни бюлетини на проекта 
INNOGROW, който насърчава внедряването на иновации от МСП в селските райони чрез обмен 
на добри практики и опит между регионите и участниците в проекта, свързани с 
конкурентоспособността на МСП в селската икономика и интегрирането на извлечените поуки в 
регионалните политики и планове за действие. 

В рамките на последният семестър на проекта всички дейности за обмяна на опит и 
комуникация на резултатите на проекта напредват драстично. Партньорите напреднаха 
с развиването на иновативен онлайн инструмент, който да подпомага регионите част от 
проекта да оценят как подобряват конкурентоспособността на МСП в селските райони. 
Първата среща за обмяна на опит за политики и мерки, които насърчават развитието на 
иновативни производства се проведе в Мантуа, Италия с участието на 30 представители 
от всички страни на партньорския консорциум.  В момента тече плануването на 
следващата международна работна среща, която ще се проведе в Унгария за развитието 
на иновативни бизнес модели за МСП в селските райони и втората среща за обмяна на 
опит в регион Тесалия, Гърция.  

В този бюлетин ще намерите информация за минали, текущи и бъдещи дейности по проекта, 
постигнатите резултати и предстоящи събития, както и интересни изводи, направени от 
срещите на заинтересованите страни и срещата за обмяна на опит в Мантуа. Чрез уеб сайта на 
проекта и този периодичен бюлетин ние ще ви информираме за нашия напредък и 
постигнатите резултати. 

Екипът на проект INNOGROW! 

ИСКАТЕ ЛИ ДА ПОЛУЧАВАТЕ ИЗВЕСТИЯ ЗА INNNOGROW РЕДОВНО? 

Абонирайте се за нашите информационни бюлетини на: https://www.interregeurope.eu/innogrow/ 

или се свържете с локалният координатор за България:  office@szeda.eu   

 

https://www.interregeurope.eu/innogrow/
https://www.interregeurope.eu/innogrow/
mailto:office@szeda.eu


  

 

 

Oценка на работата на 
регионите по подобряване 
на конкурентоспособността 

на МСП в селските райони.  
 

В контекста на проект INNOGROW, Университетът на Нюкясъл разработи 

иновативна онлайн платформа за оценка на работата на регионите, част от 

проект INNOGROW в насока на подобряване на конкурентоспособността на 

МСП в селските райони. Онлайн платформата може да бъде намерена на 

адрес: https://www.staff.ncl.ac.uk/steven.hall/innogrow/ и ще помогне на 

отговорните органи да идентифицират най-подходящите добри практики и 

мерки за подобряване на конкурентоспособността на МСП в селските райони.  

За създаването на този онлайн инструмент, Университетът на Нюкясъл 

подготви подходящи индикатори и определи области на оценка, 

които да оценят сегашният подход на отговорните институции в 

регионите. Основните индикатори бяха определени чрез 

използването на 2 основни източника на данни: предприемаческите 

индикатори на програмата Eurostat-OECD entrepreneurship programme 

(EIP и глобалният индекс за конкурентоспособност на Световният 

икономически форум. Онлайн платформата е с уеб-базиран 

интерфейс, който структурира съществуващите данни от двата 

основни източника и е проектирана така, че потребителите да могат 

да избират специфични индикатори, области и страни, които биха 

искали да сравнят.  

 

Платформата все още е прототип, но ще позволи на потребителите да 

въвеждат информацията по лесен и интуитивен начин. В момента платформата 

дава информация на национално ниво.. Потребителите ще бъдат насърчени да 

споделят информация на ниво региони. Това ще е полезно за институциите и 

местните заинтересовани страни да определят устойчиви практики и политики, 

които да насърчат МСП в селските райони на локално и национално ниво.  

Бета версия на онлайн платформата е пусната. Всички партньори ще я 

тестват и промотират до местни заинтересовани страни и местни 

власти и ще върнат обратна връзка на Университетът на Нюкясъл.   

Обратната връзка ще бъде използвана за адресиране на нуждите на 

институциите и местните заинтересовани страни по-най-добрия 

начин, за да може те активно да използват платформата за 

определяне и внедряване на най-добрите практики в регионите и 

страните си.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Бялата книга на Индустриалната стратегия 
на Обединеното кралство стартира през 
ноември 2017-та от  Държавния секретар за 
бизнеса, енергетиката и индустрията. Тя 
включва примери, препоръки и планове, 
които съчетават и представят възможности 
за икономиката на Великобритания в 
селските райони.  

Работна среща в тази насока бе проведена 
на 20-ти март 2018 от филиалът на 
Университета на Нюкясъл в Лондон, за да 
бъде представено на агенции и 
организации, които активно участват в 
икономиката в селските райони на страната 
възможност да се запознаят с резултатите 

от работата по Индустриалната стратегия 
на страната. Според академични 
представители на Университетът на 
Нюкясъл, в миналите години икономиката в 
селските райони е подминавана от 
политиците, въпреки че дава добри 
предпоставки за растеж и създаване на 
заетост, което би довело до баланс на 
икономическия растеж в Европа. Това 
обаче може да се подобри с новата 
Индустриална стратегия на 
Великобритания.  

 

Пред гостите на събитието, професор 
Джеръми Филипсън от Университета на 
Нюкясъл, работещ в контекста на проект 
INNOGROW каза, че само в Англия селските 
райони са дом на над половин милион 
бизнеси, които създават над 3,5 милиона 
работни места и създават БВП колкото 
десетте най-големи града след Лондон 
взети заедно. И въпреки това те доста често 
остават извън плановете за развитие на 
правителството за насърчаване на растежа. 
Така че е добре, че те са намерили своето 
място в Бялата книга на Индустриалната 
стратегия на Обединеното кралство.   

Потенциалът на икономиката в 
селските райони е недостатъчно 
оценен в Англия, казват академици 

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


  

 

 

 

Първата среща за обмяна на опит в проект 

INNOGROW за проучване на политики за 

иновативни производствени процеси се 

проведе на 22-23 февруари 2018 в Мантуа, 

Италия. Събитието беше добра възможност 

за популяризиране на международно ниво 

опит, който МСП в селските райони имат, 

адаптирайки своя бизнес към 

нормативната уредба на своя 

регион/страна, възползвайки се от 

насърчителни за това възможности.  

30 участника от страните-партньори по 

проекта участваха в срещата за обмяна на 

опит, която се проведе в Мантуа и региона 

около града.  

Участниците в срещата се запознаха с 

регионалният план за развитие и 

заложените в него цели за внедряване на 

иновации, чрез презентации от местната 

власт, научни институти и бизнеси. По-

голямата част от срещата за обмяна на опит 

протече в посещения на различни бизнеси 

в региона. Също така бе обсъден „План за 

устойчивост и насърчаване на икономиката 

в селските райони” в регионите на 

партньорите и обмениха мнения за 

развитието на онлайн системата на оценка 

на съществуващи политики в регионите в 

Европа по темата.   

Габриела Бутси от департамента за 

икономическо развитие на регион 

Ломбардия, който е отговорен за 

чуждестранните инвестиции и стартъпите в 

секторите на селското стопанство, туризма 

и творческите индустрии сподели за 

местни политики и мерки, които 

насърчават иновативни производствени 

процеси в тези сфери.  

Успешни примери за такива практики  бяха 

представени от Корадо Бенати, кооператив 

„Алхимия”, насърчаващ научни разработки 

и устойчив туризъм и Алесандра Бергамини 

от „Винен консорциум Мантуа”, която 

промотира качеството, което отговаря на 

регионалните традиции. Участниците в 

срещата имаха възможност за нетуокринг.  

Организаторите на събитието ще подготвят 

доклад, в който да опишат всички 

представени добри практики.  

 

Партньорите от проекта продължиха с 

организирането на следващата серия от 

срещи с местни заинтересовани страни, 

които са чудесна възможност за  

обсъждане на потенциални мерки за 

насърчаването на внедряването на 

иновации в МСП в селските райони и 

дискутиране на подходящи добри практики  

от други страни в тази област.  АРИР-Стара 

Загора организира 4-тата работна среща на 

23.03, като домакин беше ТПП-Стара  

 

Загора. Събитието организирано от ТПП-

Молисе се фокусира върху оценката на 

области, които да дадат представа за 

представянето на регионите по отношение 

на насърчаването на иновациите. По време 

на срещата в регион Земгале през 

септември 2017-та, експерти от различни 

сектори дискутираха опции за подобряване  

 

на конкурентоспособността на фирмите в 

селските райони, увеличение на износа и 

внедряването на иновативни бизнес 

модели. На срещата в Словения фокусът бе 

върху политики, които да подпомогнат 

технологичното и бизнес развитието на 

МСП в селски райони, като насърчат техния 

растеж и внедряването на добри практики.  

Партньорите също така участваха в събития 

на трети страни, за да представят 

дейностите по проекта и постигнатите 

резултати. Агенцията за регионално 

развитие на регион Пардубице участва в 

събитието „Актуални възможности за 

субсидиране по програмите за регионално 

развитие”, организирано от Националната 

селска мрежа на 16-ти февруари 2018-та в 

регион Пардубице, Чехия.   

Обмяна на опит в Мантуа: 

Насърчаване на МСП в 
селски райони чрез 
политики за иновативни 
производствени процеси 

Срещи с местни заинтересовани страни и участия в събития 



  

 

 

 Предоставя се финансиране от ЕС за мерки за 

промотиране на селскостопанските продукти, 

прилагани на вътрешния пазар и в трети 

страни, с основна цел повишаване на 

конкурентоспособността на селскостопанския 

сектор на ЕС. Специфичните цели са: 

(a) повишаване на осведомеността за заслугите 

на селскостопанските продукти на ЕС и за 

високите стандарти, приложими за 

производствените методи в ЕС;  

(b) повишаване на конкурентоспособността и 

потреблението на селскостопански продукти 

на ЕС и на определени хранителни продукти 

и повишаване на техния профил както в 

рамките на ЕС, така и извън него; 

(c) Повишаване на осведомеността и 

разпознаваемостта на системите за качество 

на ЕС; 

(d) увеличаване на пазарния дял на 

селскостопанските продукти на EC и на 

определени хранителни продукти, по-

специално насочени към пазарите в трети 

държави, които имат най-голям потенциал 

за растеж; 

(e) възстановяване на нормални пазарни 

условия в случай на сериозни смущения на 

пазара, загуба на доверие на потребителите 

или други специфични проблеми 

Финансовата подкрепа се предоставя на 

организациите, представляващи съответния 

селскостопански сектор на национално равнище 

или на равнище ЕС, за осъществяване на 

информационни и промоционални кампании. 

Бюджетът за съфинансиране за 2016 г. е бил 111 

млн. EUR, а за 2017 г. - 133 млн. EUR. Бюджетът 

ще се увеличи допълнително през следващите 

години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неправителствена организация в частна 

полза „Паном Новум” за иновации в 

регион Западна Трансдунавия (Унгария) 

ще бъде домакин на международната 

работна среща за нови бизнес модели, 

която ще се проведе в Унгария през юли 

2018 с участието на партньорите по 

проекта., Фокус ще бъде подкрепата на 

МСП в селските райони при въвеждането 

на нов бизнес модел. Подкрепящите мерки 

могат да включват бизнес планове за 

преструктуриране на производството, 

анализи на веригата на снабдяването и 

анализ на качеството.    

Домакините ще направят релевантен план 

за провеждане на международната 

работна среща. Той ще включва 

допълнителна информация за факторите, 

които карат МСП в селските райони да си 

сътрудничат.   

 

Име Международна работна среща в Унгария 

Фокус на срещата Нови бизнес модели за МСП в селски райони 

Организация-домакин 

Неправителствена организация в частна полза 

„Паном Новум” за иновации в регион Западна 

Трансдунавия (Унгария) 

Дата Юли 2018 

Място Унгария 

Брой участници 20 – 35 участници 

Видове участници Местни власти, експерти, хора от бизнеса 

Формат  Презентации, дискусии, кръгла маса 

 

Предстоящи събития – международна работна среща в Унгария 

 

Европейско финансиране за мерки за промотиране на 
селскостопански продукти  



 5 

 

 

  
 

В Тесалия, традиционният географски и модерен административен район, разположен в централна Гърция, който успя успешно да интегрира 

новаторски техники в производството на селскостопанска продукция, ще бъде организирано двудневна среща с цел трансфер на опит в 

иновативни производствени процеси. Всички партньори ще участват с членове на техните заинтересовани групи и външни експерти, които да 

посетят избраните МСП. Очакваният резултат е трансферът на опит в областите на технологичните иновации, експлоатирани от МСП в селските 

райони за модернизиране на техните производствени процеси и на съществуващите политики, които доведоха до тези резултати. Мисията е да 

се постигне повишаване на сближаването, придобиване на знания и вдъхновение за това как да се направлява прилагането на политики, които 

да насърчат модернизация на производствените процеси. 

Детайли 

 

Тематичен фокус Иновативни производствени процеси  

Организация-домакин Регион Тесалия, Гърция 

Дата Септември 2018 

Място Регион Тесалия 

Брой участници 20 – 25 участници 

Профил на участниците Експерти 

Формат Среща за обмяна на опит 

Лице за контакт С. Папамидополу |  s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr 

 

 

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) 

Предстоящи събития – среща за обмяна на опит в Тесалия, Гърция 

 

Проектът ще се проведе на два етапа.  От 2016-та до 
2019-та, изпълнението на дейностите ще има за цел да 
постигне подобрения в споменатата 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. 

 

Намерете ни:  

mailto:s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr
https://twitter.com/INNOGROW_EU
https://www.facebook.com/Innogrow-521558138039368
https://www.linkedin.com/in/innogrow-project-208aa0128

