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 Фактори, които влияят върху 

внедряването на иновации в МСП в 

селските райони 

 Срещи на местни заинтересовани 

страни, информационни дни и 

международни работни срещи 

 Международен семинар за стимулиране 

на развитието на иновативни продукти 

 Текущи проектни дейности  

 Предстоящи събития 

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 третото 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. 

През втората година на изпълнение на дейностите, допринасящи за обмена на опит и 
комуникирането на добрите практики от регионите, напредват значително. Докладът за 
бариерите и стимулите, които влияят на МСП в селската икономика, за да инвестират в 
иновативни технологии и да се включат в иновативни мрежи и модели за сътрудничество, е 
сред най-важните резултати от дейностите по проекта. Основните констатации ще бъдат 
използвани от регионалните власти за разработването на териториални планове за действие, 
които ще насърчават разпространението на иновативни решения и нови бизнес модели сред 
МСП в селската икономика. Освен това бяха анализирани съществуващите мерки в регионите, 
част от проект INNOGROW за насърчаване на иновациите. 

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 международния семинар  за стимулиране развитието на 
иновативни продукти. 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


  

 

 

 

Докладът за бариерите и стимулите, които 

засягат инвестициите на селските МСП в 

иновативни технологии и участието им в 

иновативни модели на коопериране, вече е 

достъпен за партньорите и заинтересованите 

страни от проекта INNOGROW. 

90% от респондентите декларираха, че тяхната 

организация вече е ангажирана с 

научноизследователска и развойна дейност 

или е участвала в мрежи за сътрудничество, 

насочени към стимулиране на внесряването на 

иновации на иновации на ниво фирма. По-

голямата част от МСП в селското стопанство 

(64%) показват ниска интензивност на 

иновациите, като са приели само един или два 

вида иновации като част от своята бизнес 

стратегия; "Използването на нови 

производствени технологии и процеси" 

изглежда е най-често срещаната форма на 

иновации. Резултатите също така показват, че 

най-важната мотивация за внедряване на 

иновациите за  МСП в селските райони е 

необходимостта да подобрят своята 

оперативна ефективност.  

Според основните констатации и изводи, 

направени от проучването, МСП в селските 

райони изпитват известни ограничения да  

инвестират в иновации, тъй като имат 

затруднения при достъпа до финансиране, 

нямат достатъчно квалифициран персонал или 

получават ограничена подкрепа от 

регионалните власти. Факторите, които могат 

да бъдат посочени като "най-очевидните 

бариери пред иновациите", са тези, свързани с 

финансирането, регулирането и несигурността 

относно ползите за бизнеса. Това ясно показва, 

че финансовите ограничения остават една от 

най-големите бариери, възпрепятстващи 

потенциала на МСП да създават иновативни 

продукти. Интересното е, че "Културните и 

традиционните проблеми" и "Проблемите с 

отчетността / управлението" са най-малко 

важните фактори, възпрепятстващи 

възприемането на иновациите. 

Основните фактори за внедряване на 

иновациите могат да бъдат групирани в три 

групи: а) вътрешен капацитет и капацитет 

(напр. наличност на съществуващи 

технологични инфраструктури, вътрешен 

капитал, служители със съответните умения), б) 

пазарна структура (напр. веригата на доставки, 

наличие на подкрепа за бизнеса) и в) външната 

среда (напр. благоприятна регулаторна рамка, 

външно финансиране). Регулаторната рамка 

беше най-силната движеща сила за 

иновациите, следвана от пазарния потенциал и 

уменията на служителите.  

По отношение на очакваното организационно 

въздействие, представителите на МСП 

приемат, че подобренията, свързани с 

производителността, качеството на услугите и 

оперативната ефективност, изглеждат най-

очакваните ползи, свързани с възприемането на 

иновациите. 

 Докладът предлага общ преглед, който ще 

позволи на политиците да разберат стимулите 

и пречките, свързани с внедряването на 

иновациите от страна на МСП, и да подобрят 

процесите на управление и изпълнение на 

собствените си политически инструменти.  

 

 

 

 

 

През последните месеци всички членове на 

консорциума на проекта INNOGROW 

организираха срещи на местните 

заинтересовани страни. Събитията бяха 

отлична възможност за партньорите по проекта 

да съберат ценни идеи за конкретните мерки и 

стимули, които трябва да бъдат планирани, за 

да се подкрепи възприемането на иновациите 

от МСП в селските райони и да се осигури 

постигането на консенсус по отношение на 

иновационните промени в тази област.  

Партньорите по проекта са участвали и в 

тематични семинари, организирани от 

партниращи организации в съответните 

области на разработването на иновации и 

представяне на добри практики, в 

изграждането на сътрудничество и 

разпространението на резултатите от проект 

INNOGROW.  

 

 

 

АРИР-Стара Загора участва в международната 

научна конференция “Аграрна наука, екология 

и бизнес за интелигентен растеж”, 

организирана от Аграрен факултет към 

Тракийски Университет Стара Загора на 25-26 

май. Венелин Добрев представи влиянието 

върху внедряването на технологични иновации 

от МСП в селските райони.  

Партньорите организират и регионални 

информационни дни, целящи: а) повишаване на 

осведомеността по въпросите, повлияни от 

INNOGROW, и очакваното въздействие върху 

инструментите на политиката и б) увеличаване 

на броя на заинтересованите страни, участващи 

в дейностите по проекта. 

 

 

 

 

 

Фондацията за екология Ломбардия (Италия) 

организира регионален информационен ден на 

22-ри юни в централата на регион Ломбардия в 

рамките на работата по Споразумението за 

развитие, икономика, работа, качество и 

социално сближаване на регион Ломбардия с 

участието на няколко ключови заинтересовани 

страни: търговските камари, Федерацията на 

италианските фермери, Италианската 

федерация на МСП. АРИР-Стара Загора 

организира и информационен ден, проведен на 

3-ти май в Тракийски университет с участието 

на 33 местни заинтересовани страни, 

включително представители на 

Министерството на икономиката и регионалния 

бизнес.  

Фактори, които влияят 
върху внедряването на 
иновации в МСП в селските 
райони. 

Регионални работни срещи, информационни дни и семинари 

 



  

 

 

 

На 6 и 7 юни 2017 г. в гр. Стара Загора се 

проведе международен семинар за 

стимулиране развитието на иновативните 

продукти. АРИР-Стара Загора (България), като 

организация-домакин, организира семинара. 

Всички партньори по проекта участваха в 

семинара в България, като бяха с членове на 

техните заинтересовани групи и външни 

експерти. 

По време на семинара представителите на 

регионалните власти се възползваха от 

възможността да обменят мнения с гостите, да 

се запознаят със съществуващите политически 

мерки и стратегии и съвместно да формират 

общ подход по въпроси като: подкрепа за 

използването на патенти и разходи, проучвания 

за нови продукти, търговски потенциал и 

оценки за осъществимост на новите 

технологии. 

Дискусията се ориентира около три тематични 

области: а) преглед на иновативните 

производствени технологии и начините, по 

които те могат да допринесат за повишаване на 

ефективността, производителността и 

конкурентоспособността на малките и средни 

предприятия в селското стопанство, б) 

разпространяване на иновациите сред МСП в 

селските райони, и в) услуги за разработване на 

нови продукти. 

През първия ден от семинара се проведоха 

презентации и кръгли маси по темата за 

стимулиране на иновационното развитие на 

продуктите. Устните презентации бяха 

представени по следните теми: 1) Преглед на 

иновативните производствени технологии и 

добри практики за стимулиране на приемането 

и развитието на иновациите и разработването 

на нови продукти в селските райони в 

Обединеното кралство; 2) Предизвикателства, 

бариери и двигатели за възприемане на 

иновациите и стимулиране на разработването 

на нови продукти в МСП в цяла Европа и 3) 

препоръки за създаване на благоприятна среда 

за разработване на нови продукти.  

През втория ден се проведе анализ на случаите 

с най-добри практики и участниците 

присъстваха на учебно посещение в местно 

МСП (намиращо се в селски район на Стара 

Загора), което произвежда козметика от 

българско розово масло и беше призната за 

добра практика, както по отношение на 

прилагането на иновативни технологии и 

иновативен бизнес модел.. 

Резултатите от международния семинар са 

документирани в доклад. 

Изследователската фаза на проекта е в 

ход, като две текущи дейности по проекта 

се развиват в момента. 

Провежда се сравнителен анализ на 

съществуващите мерки в регионите 

INNOGROW за насърчаване на 

иновациите в МСП в селските райони. 

Окончателният резултат ще предостави 

преглед на мерките в политиките и 

подкрепящи доказателства, възможности 

и въздействия, които да позволят на 

партньорите да разберат динамиката на 

политиките и потенциала на 

съществуващите политически мерки в 

регионите на партньорите. Членовете на 

консорциума са събрали случаи на добри 

практики относно прилагането на 

политики за конкурентоспособност и 

растеж на МСП в селските райони. 

Университетът на Нюкасъл подготви 

първата версия на доклада, в който се 

анализират избраните политически 

мерки, насърчаващи възприемането на 

иновациите от МСП в селските райони в 

страните, участващи по проекта, като 

например обезпечаване на разходите за 

патенти, оценка на търговския потенциал 

на новите продукти, оценка на 

осъществимостта на новите технологии, 

консултации по оптимизация на веригата 

за създаване на стойност. Докладът 

обобщава ключовата информация, 

допринасяща за възприемането на 

иновациите, като страната на случаите, 

основната индустрия, вида на 

възприетите иновации и основните цели 

за приемането на иновационни 

технологии. Агенция за регионално 

развитие на регион Пардубице (Чехия) ще 

систематизира добрите практики и ще 

даде препоръки аз това кои от тях за кои 

страни биха били приложими.  

Освен това, през следващия период 

консорциумът  на INNOGROW ще 

предостави онлайн инструмент за 

сравнителен анализ, за да оцени 

ефективността на регионите за подкрепа 

на иновациите за МСП в селските райони, 

като използва показатели, разработени от 

Университета в Нюкясъл. Окончателният 

резултат се очаква да подпомогне 

регионите да оценят ефективността си за 

подобряване на конкурентоспособността 

на МСП в селската икономика чрез 

насърчаване на иновациите спрямо 

средната стойност на регионите. 

Използвайки инструмента, създателите на 

политики и заинтересованите страни ще 

определят какви решения работят най-

добре, за да подобрят 

конкурентоспособността на МСП в 

селската икономика, да проучат как 

работят и да приемат най-подходящите 

най-добри практики за своите региони. 

Международен 
семинар за 
стимулиране на 
развитието на 

иновативни продукти 

Текущи проектни дейности 
 

Find us on 

https://www.facebook.com/Innogrow-521558138039368
https://www.linkedin.com/in/innogrow-project-208aa0128
https://twitter.com/INNOGROW_EU
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 През следващия семестър ще се проведе двудневно учебно посещение в Ломбардия, Италия, за да се пренесе опитът за иновативни производствени 

процеси. Всички партньори ще участват с членове на техните заинтересовани групи и външни експерти, които да посетят избраните  малки и средни 

предприятия, като по този начин насърчават междурегионалното обучение и изграждането на капацитет. Очакваният резултат е тран сферът на опит в 

технологичните инвестиции, експлоатирани от селските МСП, за модернизиране на техните производствени проце си и на съществуващите политики, довели 

до тези резултати. Мисията е да се постигне повишаване на сближаването, придобиване на знания и вдъхновение за това как да се  направлява прилагането на 

политиката при модернизация на производствените процеси.  

Детайли 

 

Tематична насока Иновативни производствени процеси 

Домакин Фондация за екология Ломбардия (Италия)  

Период Февруари 2018 

Място Регион Ломбардия, Италия 

Работен език Английски 

Брой участници 20 – 25 участника 

Профил на участващите Външни експерти, местни заинтересовани страни 

Формат Учебна визита 

Лице за контакт Лоренцо Кози  |  lorenzo.cozzi@flanet.org 

 

 

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 – Учебна визита в Ломбардия (Италия) 

 

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. 

mailto:lorenzo.cozzi@flanet.org


  
 

 


