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План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване
на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите
Акроним Интелигентна специализация

Smart Specialization

Приоритетна ос:
3. Конкурентоспособност и Човешки
ресурси
Област на интервенция:
3.2. Насърчаване на предприемачеството и действия за преструктуриране на
икономиката

Priority Axis:
3. Competitiveness & Human Resources

Този стратегически проект цели популяризиране на стратегии за регионална
интелигентна специализация (RIS3) за
укрепване междурегионалното сътрудничество и постигане на целите на
Стратегия "Европа 2020“ и Политиката
на сближаване 2014-2020 г. Концепцията регионална интелигентна специализация (RIS3) е нова за България и е изключително важна за прилагането на
мерките, свързани с развитието и растежа на ЕС за периода 2014-2020 г.
Въвеждането на концепцията е свързано със създаване на работни групи, които да включват всички заинтересовани
страни, които биха могли да имат принос за развитието на региона – предприемачи, представители на държавната
и местната власт, учени, представители
на местни и неправителствени организации и т.н.

The Strategic Project attempts to promote the Strategies for the Smart Regional Specialization (RIS3), in order to
enhance the Interregional cooperation &
consequently to achieve the goals of
"Europe 2020" Strategy & of Cohesion
Policy 2014-2020 Regulations. The concept of regional smart specialization
(RIS3) is new for Bulgaria and is extremely important for the implementation
of measures associated with the development and growth of the EU 20142020. Introduction of the concept is related to the creation of working groups that
include all stakeholders countries that
could contribute to the development of
the region - entrepreneurs, representatives of state and local governments,
scientists, representatives of local and
non-governmental organizations, etc.

Area of Intervention:
3.2. Encouragement of Entrepreneurship
& Actions that Cope with the Restructuring of the Economy

"This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this
publication are the sole responsibility of Business Incubator – Gotse Delchev, Entrepreneurship
Promotion Centre and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”
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КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT
Резултатите от работата на тези групи могат да послужат като ценна основа в процеса на вземане на решения от местната
или централна власт, което пряко да повлияе за позитивното развитие на целевия
регион.
Проектът ще идентифицира целеви инвестиционни приоритети в междурегионални
зони и съответни действия за постигане на
високо ниво на предприемачество, научни
изследвания и иновации. Регионалните
стратегии за интелигентна специализация
(RIS3) ще бъдат анализирани и
свързани с плановете на новите
програми
"Гърция-България
2014-2020 г." и "Черноморския
басейн 2014-2020".
Ще се проучат общите междурегионалните проблеми, ще се
оценят резултатите и добрите
практики на приключили проекти, за да се разработи общ план
за междурегионално действие.
Ще се предприемат специализирани действия и ще се внедрят
приложения за подкрепа на подходите и средствата за политика, определена от стратегиите
RIS3. Тези приложения включват разработване на местни
RIS3 планове; създаване на Обсерватория
на пазара на труда; създаването на институция, която управлява приза за междурегионално предприемачество; дейности, насърчаващи мобилността служители - предприемачи – изследователи; проучване осъществимостта на междурегионална бизнес
зона.
Същевременно ще се разработят инструменти и структури за координация.

The results of these groups can serve as a valuable input in the process of decision-making
by local or central government, which directly
influence a positive development in the target
region.
The project will identify target investment priorities interregional areas and appropriate action
to achieve a high level of entrepreneurship, research and innovation. Regional smart specialization strategies (RIS3) will be analyzed and
related to the plans of the new programs
"Greece-Bulgaria 2014-2020" and "Black Sea
2014-2020".
Will explore common interregional
problems, will assess the results
and best practices
of completed projects to develop a
general plan for
interregional
action.
Will take specific
actions and will
implement applications to support
approaches
and
means of policy
determined by the
strategies RIS3.
These applications include the development of
local RIS3 plans; creation of an observatory on
the labor market; creation of an institution that
manages the prize for interregional entrepreneurship; activities that encourage mobility employees - entrepreneurs - researchers; study
the feasibility of interregional business area.
At the same time develop instruments and
structures for coordination.

Интелигентна специализация
Smart Specialization
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ПАРТНЬОРИ
PARTNERS
Водещ партньор
Регион Централна Македония
www.pkm.gov.gr
Партньор 2
Министерство на Македония и Тракия
http://www.mathra.gr
Партньор 3
Търговско-промишлена палата – Солун
www.ebeth.gr
Партньор 4
Университет „Аристотел“ Солун,
Факултет по инженерство – URENIO
www.urenio.org
Партньор 5
Община Корделио – Евосмос
www.kordelio-evosmos.gr
Партньор 6
Търговско-промишлена палата – Драма
www.dramanet.gr
Партньор 7
Регионално сдружение на общините
"Марица"
www.maritza.info
Партньор 8
Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център
за подпомагане на предприемачеството
www.bi-gd.org

Lead Partner
Region of Central Macedonia
www.pkm.gov.gr
Partner 2
Ministry of Macedonia and Thrace
http://www.mathra.gr
Partner 3
Chamber of Commerce – Thessaloniki
www.ebeth.gr
Partner 4
University "Aristotle" Thessaloniki,
Faculty of Engineering – URENIO
www.urenio.org
Partner 5
Municipality Kordelio – Evosmos
www.kordelio-evosmos.gr
Partner 6
Chamber of commerce and Industry – Drama
www.dramanet.gr
Partner 7
Regional Municipalities Association
"Maritza"
www.maritza.info
Partner 8
Business Incubator – Gotse Delchev,
Entrepreneurship Promotion Centre
www.bi-gd.org

Партньор 9
Търговско-промишлена палата
Благоевград
cci-bl.org
Партньор 10
Бизнес Информационен
и Консултантски Център – Сандански
www.bicc-sandanski.org

Partner 9
Chamber of Commerce
Blagoevgrad
cci-bl.org
Partner 10
Business Information
and Consulting Centre – Sandanski
www.bicc-sandanski.org

Интелигентна специализация
Smart Specialization
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
PARTNER’S PRESENTATION
Водещ партньор
Регион Централна Македония
www.pkm.gov.gr
Регион Централна Македония
(На гръцки: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
Periféria Kentrikís Makedonías) е един от тринадесетте административни райони на Гърция,
състояща се от централната част на историкогеографския регион Македония. С население от
почти 1,9 милиона, тя е втората по население в
Гърция след Атика.
Администрация: Регионът е създаден през
административната реформа от 1987. С плана
Каликратис за 2010 г., неговите правомощия и
власт бяха преразгледани и разширени. Заедно
с Източна Македония и Тракия, той се контролира от децентрализираната администрация на
Македония и Тракия, със седалище в Солун.
Регионът е базиран в столицата на Солун и е
разделен на седем регионални единици
(префектури преди Каликратис), Халкидики,
Иматия, Килкис, Пела, Пиерия,
Серес и Солун. Те са разделени
на 38 общини. Въпреки че е географски част на Централна Македония, Света гора не е административно част от региона, а автономна самоуправляваща се
държава под суверенитета на
Гърция.
Икономика: Централна Македония е най-посещавания регион
на Гърция с 18,2% от общия поток на туристи в страната, с 3,21
милиона туристи през 2008 г.
През 2011 г. БВП на глава от
населението на Централна Македония е € 14,400, т.е. на 9-то
място сред 13-те региона на
Гърция, много под средното за
страната от € 18,500.
Вижте също:
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=elGR&page=29&projectid=36

Lead Partner
Region of Central Macedonia
www.pkm.gov.gr
Region of Central Macedonia
(Greek: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Periféria
Kentrikís Makedonías) is one of the thirteen administrative regions of Greece, consisting of
the central part of the geographical and historical region of Macedonia. With a population of almost 1.9
million, it is the second most populous in Greece after Attica.
Administration: The region was established in the
1987 administrative reform. With the 2010 Kallikratis
plan, its powers and authority were redefined and
extended. Along with East Macedonia and Thrace, it
is supervised by the Decentralized Administration of
Macedonia and Thrace, based in Thessaloniki. The
region is based at its capital city of Thessaloniki and
is divided into seven regional units (preKallikratis
prefectures),
Chalkidiki,
Imathia, Kilkis, Pella, Pieria, Serres and Thessaloniki.
These are further subdivided
into 38 municipalities. Although geographically part of
central Macedonia, Mount
Athos is not administratively
part of the region, but an
autonomous self-governing
state under the sovereignty
of Greece.
Economy: Central Macedonia is Greece's most visited
region and accounts for
18.2% of the total tourist flow
in the country, with 3.21 million tourists in 2008. In 2011,
the GDP per capita of Central Macedonia was €14,400,
marking a 9th place of the
13 regions of Greece, well
below the national average
of €18,500.
See also:
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=elGR&page=29&projectid=36

Интелигентна специализация
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
PARTNER’S PRESENTATION
Партньор 2
Министерство на Македония и Тракия
http://www.mathra.gr
Министерството на Македония и Тракия
(на гръцки: Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης,
ΥΜΑΘ) е гръцко министерство, отговорно за регионите Македония и Тракия. Разположено е в
главния град на Гръцка Македония Солун.
История: Министерството е основано през 1912
година в качеството си на Македонско генералгубернаторство
(Γενική
Διοίκηση
Μακεδονίας) след окупацията на Егейска Македония в Балканските войни. През 1955 година
генерал-губернаторството
е
превърнато
в Министерство на Северна Гърция (Υπουργείο
Βορείου Ελλάδος). Третата смяна на името става
на 19 август 1988 година, когато министерството
е наречено Министерство на МакедонияТракия. През 2009 година министерството е закрито и превърнато в генерален секретариат,
подчинен на вътрешното министерство. На
21 юни 2012 година
тогавашният
министър-председател
на
Гърция Андонис Самарас,
изпълнявайки
предизборното си обещание, го възстановява
под
името Министерство на
Македония и Тракия.
На 27 януари 2015 г.
новото правителство
отново премахва министерския статут на
институцията като я
инкорпорира в Министерството на вътрешните работи. За нея
отговаря
заместникминистърът за Македония и Тракия Мария
Коля-Царуха.

Partner 2
Ministry of Macedonia and Thrace
http://www.mathra.gr
Ministry of Macedonia and Thrace
(Greek: Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, ΥΜΑΘ) is
the Greek Ministry responsible for the regions of
Macedonia and Thrace. It is situated in the capital of
Greek Macedonia Thessaloniki.
History: The Ministry was established in 1912 as a
Macedonian General governorate (Γενική Διοίκηση
Μακεδονίας) after the occupation of Aegean Macedonia in the Balkan wars. In 1955, General governorship is converted in the Ministry of Northern Greece
(Υπουργείο Βορείου Ελλάδος). The third name
change going on August 19, 1988, when the ministry
was called Ministry of Macedonia and Thrace. In
2009 the Ministry was closed and converted into a
General Secretariat, under the authority of the interior
ministry. On 21 June 2012 the then Prime Minister of
Greece Antonis Samaras, fulfilling his campaign
promise, restores the name of the Ministry of Macedonia
and
Thrace. On
27 January
2015
the
new government again
removes
ministerial
status of the
institution as
incorporated
it into the
Ministry of
Interior. For
it
is
responsable
the Deputy
Minister for
Macedonia
and Thrace
Maria KolyaTsaruha.

Интелигентна специализация
Smart Specialization
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
PARTNER’S PRESENTATION
Партньор 3
Търговско-промишлена палата – Солун
www.ebeth.gr
Планирани дейности:
През следващите месеци, за TCCI ще финализира тръжните процедури, ще подпише договор
и ще си сътрудничи тясно с избрания изпълнител, за да информира всички и да разпространи
на резултатите от дейностите по проекта
"Интелигентна специализация", включени в проектните дейности 2.1, 2.2 ,
2.3 и 5.2: Освен това, екипът за персонален комуникационен план в региона
на Централна Македония
(RCM), ще подготви печатни и други рекламни материали, уеб сайт и представяне в дигитални медии,
семинари за RCM бизнес
общност, анимация на група местни заинтересовани
страни относно RIS3 на
Камарата, ще предостави
хардуер и софтуер за нуждите на дейностите по
проекта 1.2 и 2.2.
През март 2015 ще бъде
официалното приемане на
дейността за проучване
3.4 и резултатите от проучването ще бъдат разпространени и остойностени от екипа на TCCI.
През следващите 3 месеца на TCCI ще обяви процедури за възлагане на
обществени поръчки за
услуги, предоставяни от
външни изпълнители в
рамките на дейност 4.1 и
ще започне изпълнението
на тази дейност, в тясно
сътрудничество с избраните изпълнители.

Partner 3
Chamber of Commerce – Thessaloniki
www.ebeth.gr
Activities planned:
In the following months, the TCCI will finalise the tender procedures, sign a contract and will cooperate
closely with the selected contractor, in order to produce all the Communication and Dissemination activities of the project "Smart Specialization”, included in
project Actions 2.1, 2.2,
2.3 and 5.2: communication plan for Region of
Central
Macedonia
(RCM), printed and other
promotional
material,
web site and digital media, seminars for RCM
business
community,
animation of a local
staholders’ group on
RIS3. Furthermore, the
Chamber's staff team will
conclude the provision of
hardware and software
for the needs of the project Actions 1.2 and 2.2.
Within March 2015, the
formal acceptance of the
Action 3.4 study will be
concluded and the results of the study will be
disseminated and valorised by the TCCI staff
team.
In the next 3 months the
TCCI will conclude the
public procurement procedures for the services
provided by external contractors in the framework
of Action 4.1 and will
start the implementation
of this Action, in close
cooperation with the contractors in question.

Интелигентна специализация
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
PARTNER’S PRESENTATION
Партньор 4
Университет „Аристотел“ Солун,
Факултет по инженерство – УРЕНИО
www.urenio.org
Кратко описание:
УРЕНИО е университетска лаборатория за насърчаване на научните изследвания и предлагане на научни и
технологични услуги. УРЕНИО е част
от Министерството за градско и регионално планиране във факултета по
инженерство
на
университета
„Аристотел“ в Солун. Първата цел на
научните изследвания в УРЕНИО е
технологичното развитие на градовете
и регионите, и способността им да създават среда, подкрепяща R&D, човешките умения и иновации. Интересът към приноса на технологичните иновации за градско и регионално
развитие започва през 1980 г. с изследвания на
икономическата география в индустриалните
райони на Централна Италия, новите индустриални площи в западното крайбрежие на САЩ, както и планирането
на големи технополиси в Япония.
Тези форми на изследване са: при
явления с голямо влияние върху
градското и регионалното развитие;
географската концентрация на иновационните дейности; ролята на
R&D и иновациите в конкурентоспособност и растеж; двигателите на
иновативни сливания; разделение и
неравнопоставеност по отношение
на знания и иновации. Оттогава
технологиите и иновациите са главна отправна точка в разработването
и планирането на градове и райони.
Акцент са съвременните изследвания на интелигентните градове и
региони. Интелигентните градове са
3-пластова система, свързана със
съчетаване на иновационни клъстери (1), иновации и технологии в
учебните заведения (2), цифрова
иновационна среда (3).

Partner 4
University "Aristotle" Thessaloniki,
Faculty of Engineering – URENIO
www.urenio.org
Short description:
The Urban and Regional Innovation Research Unit (URENIO) is a university laboratory for the promotion of research and
supply of scientific and technological services. URENIO is part of the Department
of Urban and Regional Planning in the
Faculty of Engineering, Aristotle University
of Thessaloniki. The initial research focus
of URENIO concerned the technological
development of cities and regions and
their ability to create environments supporting R&D, human skills, and innovation. Interest in
the contribution of technological innovation to urban
and regional development peaked after 1980 by economic geography research on industrial districts of
central Italy, new industrial spaces in the west coast
of the USA, and the planning of large technopoles in
Japan. These new forms of agglomeration brought on the surface
a series of phenomena with major
impact on urban and regional development, such as the geographical concentration of innovative
activities, the role of R&D and innovation in competitiveness and
growth, the drivers of innovative
agglomerations, the new divides
and uneveness in terms of
knowledge and innovation. Since
then, technology and innovation
have been a standard point of reference in the development and
planning of cities and regions. The
current research emphasis, however, is on intelligent cities and
regions. Intelligent cities are 3layer systems of innovation, combining (1) innovative clusters, (2)
innovation and technology learning
institutions, and (3) digital innovation environments.

Интелигентна специализация
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
PARTNER’S PRESENTATION
Партньор 5
Община Корделио – Евосмос
www.kordelio-evosmos.gr
Корделио-Евосмос
(на гръцки: Δήμος Κορδελιού Ευόσμου,
Димос
КорделиуЕвосму)
е
дем
в
област Централна Македония на
Република Гърция. Демът обхваща две предградия на град Солун.
Дем Корделио-Евосмос е създаден на 1 януари 2011 година след
обединение на две стари административни единици - демите ЕлевтериоКорделио и Евосмос по закона Каликратис.
Демова единица Елевтерио Корделио:
Според преброяването от 2001 година дем
Елевтерио-Корделио
(Δήμος
ΕλευθερίουΚορδελιού) има 21 630 жители.
Демът е създаден в 1982 година след обединение на два солунски квартала - старото селище Харманкьой (Елевтерио) и бежанското селище Нео Корделио.
Демова единица Евосмос:
Според преброяването от 2001 година дем
Евосмос (Δήμος Ευόσμου) има 52 624 жители и в
него влиза само едно единствено селище кварталът на Солун Евосмос (Εύοσμος).

Partner 5
Municipality Kordelio – Evosmos
www.kordelio-evosmos.gr
Kordelio–Evosmos
(Greek: Δήμος Κορδελιού –
Ευόσμου,
Dimos
KoredlioEvosmu) is a municipality of
the Thessaloniki Urban Area in
the regional unit of Thessaloniki, Central Macedonia, Greece.
The seat of the municipality is
in Evosmos. Demos KordelioEvosmos was created January 1,
2011 after the merger of two old administrative units Demos Eleftherio Kordelio-Evosmos and Kalikratis.
Demos unit Eleftherio Kordelio:
According to the 2001 census Demos EleftherioKordelio (Δήμος Ελευθερίου-Κορδελιού) has 21 630
inhabitants.
Demos was created in 1982 after the unification of
the two Thessaloniki neighborhood - old village Harmankyoy (Eleftherio) and refugee settlement Neo
Kordelio.
Demos unit Evosmos:
According to the 2001 census Demos Evosmos
(Δήμος Ευόσμου) has 52,624 inhabitants and it
comes only a single village – neighborhood of Thessaloniki Evosmos (Εύοσμος).
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
PARTNER’S PRESENTATION
Партньор 6
Търговско-промишлена палата – Драма
www.dramanet.gr
Кратко описание:
Търговско-промишлена палата се намира в гр. Драма в Северна Гърция и е една от 58 палати в Гърция, отговорни за
регионалното звено на Драма. Заедно с
други палати в страната тя е част от Съюза на гръцките търговски палати и индустрия (UHCCI), организация, която действа
като национален говорител на гръцките камари
- и в по-широк, за гръцката бизнес общност. Палатата е, публичноправен юридически субект.
Тя демонстрира желание, умения, динамика и
способност да подкрепи местната икономика и
насърчава предприемаческия дух на региона,
както и опростява процедурите за инвестиции в
областта на Драма. Тя предлага помощ и подкрепа на малките и средни предприятия и изпълняват редица програми за подкрепа на Европейския съюз за МСП. Икономическото, търговско и предприемаческо развитие се насърчава в
региона. Постигнати са положителни резултати
както за региона и неговите предприятия, така и
за чуждестранните инвеститори, поискали нейната подкрепа. Палатата предлагане качествени услуги при опростена процедурата за създаване на нови фирми и предлага всички видове
подкрепа в областта на информационните услуги, предоставяне на консултации и подпомагане
намирането на решения на техните ежедневни
проблеми. След усилена подготовка и с изобилие от инструменти, палатата е
готова да подкрепи всяка инициатива, всеки систематичен
опит от предприемачите, които
търсят пътя към успеха на бизнеса в област Драма. Разработена е подходяща инфраструктура и експертиза на висококачествени консултанти. Палатата има огромен опит, който ще
улесни всички нужди, водещи
до успешни бизнес инвестиции
в региона на Драма.

Partner 6
Chamber of commerce and Industry – Drama
www.dramanet.gr
Short description:
The Drama Chamber located in the city of
Drama in Northern Greece is one of 58
Chambers across Greece, responsible for the
Regional Unit of Drama. Together with the
country’s other Chambers it forms part of the
Union of Hellenic Chambers of Commerce
and Industry (UHCCI), an organization acting as a
national mouthpiece for Greek chambers – and, by
extension, for the Greek business community. The
Chamber is a public-law legal entity.The Chamber of
Drama demonstrates willingness, skills, dynamism
and ability to support the local economy and to
promote the entrepreneurial spirit of the region, as
well as to simplifying investment procedures in the
area of Drama. It offers assistance and support to
SMEs and implements a number of European Union
SME support programmes in order that economic,
commercial and entrepreneurial development is
promoted in the region.In all of the above we have
succeeded and have achieved positive results both
for the region and for its enterprises, but also for
every non-resident investor who has asked for our
support.
By offering quality services, we have
simplified the procedure for the establishment of new
companies and also offered them all types of support
in the information services field, granting advice and
assisting them to find solutions to their day-to-day
problems. After strenuous preparation and with a
wealth of tools, we are ready to support every
initiative, every systematic attempt
by entrepreneurs who are seeking
the road to business success in
our area. We have developed the
appropriate infrastructure and we
have acquired the expertise
services
of
high
quality
consultants.
Furthermore, we
have
gained
tremendous
experience that will facilitate your
needs leading to successful
business investments in the
Drama region.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
PARTNER’S PRESENTATION
Партньор 7
Регионално сдружение на общините "Марица"
www.maritza.info
Обща информация:
Основана през 1997 г., РСО
„Марица” е
организация, която действа като посредник на интереси, превръща амбициите в съвместни успехи, генерира идеи и се е
доказала като надежден партньор
на местната власт в региона. От
много години успяваме да поддържаме сътрудничеството и обмяната
на добри практики между нашите
общини – членове и партньори, развиваме ефективно сътрудничество
с национални и международни организации и чрез различни инициативи се опитваме да стимулираме гражданското общество в България да бъде активно при формирането на политики на регионално и национално ниво.
Планирани дейности:
1. Регионален семинар за бизнес общността в
Хасково 2. Проучване, което ще вземе предвид
приоритетите и целите на трансграничните
програми за сътрудничество 3. Оценка на НСРР
2007-2013 за България и Партньорско споразумение 2014-2020 за България по отношение на
политиките, свързани и водещи към предприемачеството , конкурентоспособност, иновации и
интелигентна специализация 4. Специализирано хоризонтално консултиране по проблеми на
конкурентоспособността и практики за експорт,
управление и мениджмънт на процесите и интелигентни производствени методики на утвърдении съществуващи компании в Хасково 5. Обмен на опит и добри практики чрез изпълнение
на мобилност на бизнес общности 6. Осигуряване на данни и информация от заинтересовани
страни за S3 платформа и платформа RIS3 Мониторинг 7. Събиране на информация и данни
за проучване "Местните власти и интелигентната специализация"; Консултиране създаването
на Меморандум за сътрудничество

Partner 7
Regional Municipalities Association "Maritza"
www.maritza.info
General
information:
Founded in 1997,
RMA "Maritza" is an
organization that acts
as a mediator of interests,
ambitions
became joint successes,
generate
ideas and has proven
to be a reliable partner of local authorities in the region. For
so many years we
manage to maintain
cooperation and exchange of best practices between our communities - members and partners, we develop effective cooperation with national
and international organizations through various initiatives trying to stimulate civil society in Bulgaria to be
active in the formation of policies at regional and national level.
Planned activities:
1. Regional seminar for the business community in
Haskovo 2. A study which will take into account the
priorities and objectives of cross-border cooperation
programs 3. Evaluation of the NSRF 2007-2013 for
Bulgaria and Partnership Agreement 2014-2020 for
Bulgaria's related policies and leading to entrepreneurship, competitiveness, innovation and smart specialization 4. Specialized horizontal consultation on
issues of competitiveness and practices for export
control and management of intelligent manufacturing
processes and methodologies of existing companies
in Haskovo 5. Exchange of experiences and good
practices through the implementation of Mobility business communities 6. Provide data and information
from stakeholders for S3 platform and platform RIS3
Monitoring 7. Collection of information and study
"Local authorities and smart specialization”; Consulting creation of a Memorandum of Cooperation
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
PARTNER’S PRESENTATION
Партньор 8
Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център
за подпомагане на предприемачеството
www.bi-gd.org
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев е Център за насърчаване на предприемачеството.
BI-GD е
НПО в обществена полза, създадена през 1999 г.
като инициатива на ПРООН и община Гоце Делчев. Първоначалната основна цел е да се насърчи културата на предприемачеството и да се
създадат работни места. Бързите видими резултати са една от причините правителството да
финансира голям национален проект JOBS , който подкрепя създаването и развитие на бизнес
инкубатори и бизнес центрове в България, найвече в малките градове и селските райони в периода 2001-2009 г. BI-GD работи за насърчаване
развитието на местния икономически и човешки
ресурс. Основната му цел е да подпомага стартиращи фирми, малки и средни предприятия в региона на Гоце Делчев и осигурява високо качество на бизнес услуги: информация, консултации,
обучения, подпомагане на микро-финансирането.
BI-GD реализира много проекти и мерки, подобряващи квалификацията и конкурентоспособността на малките и средните предприятия с умения, високо качество на услугите, предоставяни
при създаването на нови предприятия и МСП,
укрепване на връзката между образованието и
бизнеса. Той разполага с център за професионално обучение и осигурява професионално обучение за нова квалификация или подобряване на
съществуващи такива, благодарение на своята
акредитация на НС за професионално образование и обучение и Агенцията по заетостта за осигуряване на професионално обучение и ключови
компетентности например: предприемачество,
маркетинг и мениджмънт, икономика и т.н. ,
Приоритети:
1. Осигуряване на високо качество и разнообразни бизнес услуги за стартиращи фирми, малки и
средни предприятия и НПО, за по-висок икономически растеж и развитие на човешките ресурси 2.
Създаване и развие партньорство на местно, регионално, национално и международно ниво
Една от основните целеви групи са младите.

Partner 8
Business Incubator – Gotse Delchev,
Entrepreneurship Promotion Centre
www.bi-gd.org
The Business Incubator - Gotse
Delchev, Entrepreneurship Promotion Centre BI-GD is a not-for
-profit organization in public benefit established in 1999 as an
initiative of UNDP and the municipality of Gotse Delchev. The
initial main purpose was to encourage entrepreneurship culture and to create jobs.
The fast visible results was one of the reasons the
BG Government to fund a large National project
JOBS (Jobs Opportunity through Business Support)
which supported establishment and development of
Business Incubators and Business Centre in Bulgaria
mostly in small cities and rural areas in the period
2001-2009.
BI-GD works towards encouraging local economic &
human resources development. Its main objective is
to support start-ups and SMEs within the Gotse
Delchev region through providing them high quality
business services: information, consultancy, trainings, and support for micro-financing. The BI-GD
implemented a large number of projects and
measures which improve the skills qualification &
competitiveness of SMEs, improve the quality of services provided to business start-ups & SMEs,
strengthen connection business-education. It has a
Vocational Training Centre and delivers vocational
trainings for new qualification or the improvement of
existing ones due to its accreditation of the NA for
VET and the Nation Employment Agency to provide
vocational trainings & key competences: entrepreneurship, marketing & management, economics etc.
Priorities:
1. To provide high quality and diversified business
services to start-ups & SMEs, and NGOs for higher
economic growth and human resources development
2. To establish and develop partnership at local, regional, national and International levels
Оne of the main target groups is youth.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
PARTNER’S PRESENTATION
Партньор 8
Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център
за подпомагане на предприемачеството
www.bi-gd.org
Допълнителна информация 1:
Дейности и услуги:
Информация - маркетингово проучване,
идентифициране на потенциални партньори, търсене и предлагане; създаване и
актуализиране на база данни; възможности за финансиране, както и идентифициране на
потенциални инвеститори
Консултации - стартиране и развиване на успешен бизнес, маркетинг и мениджмънт, финанси;
потенциални инвеститори; набиране на средства
от БГ оперативни програми и фондове на ЕС.
Обучение - BI-GD има Център за професионално
обучение с удостоверение от Националната агенция за професионално образование и обучение и
осигурява професионално и електронно обучение
в: предприемачество, икономика, маркетинг и мениджмънт, туризъм, счетоводство и счетоводни
услуги, текстилна промишленост, администрация и
т.н. Той осигурява основни компетентности като
компютърни и чуждоезикови курсове, управление
на проектния цикъл, програми на ЕС и структурни
фондове на ЕС. Той провежда обучение за изграждане на капацитет и наставничество за МСП, НПО
и общини.
Микрофинансиране – Поддържа лизингова схема
на микрофинансиращата институция JOBS за машини и оборудване за стартиращи фирми и малки
и средни промишлени предприятия, земеделски
производители, както и кредитни линии за инвестиции; Разработване и прилагане на пилотни и
иновативни проекти; набиране на средства от ЕС,
международни програми за развитие на партньорство и подкрепа.

Partner 8
Business Incubator – Gotse Delchev,
Entrepreneurship Promotion Centre
www.bi-gd.org
Additional information 1:
Activities and services:
Information - market research, identification of potential partners, demand and supply; creating and updating database; opportunities for
financing, and identification of potential investors
Consultancy – start –up and develop successful
business, marketing and management, finance; potential investors; fundraising by BG Operational Programmes and EU funds.
Training – the BI-GD has Vocational Training Center certificated by the National Agency for Vocational
and Education Training and delivers vocational training and e-learning in entrepreneurship, economics,
marketing and management, tourism, accounting
and bookkeeping, apparel industry, administration,
etc. It delivers key competence trainings such as
computer and foreign language courses, Project Cycle Management, EU programs and EU structural
funds. It provides capacity building training and mentoring for SMEs, NGOs and municipalities.
Micro-financing – supports a leasing scheme of
JOBS micro-financing Institution for machines and
equipment for start-ups & small and medium sized
industrial enterprises and agricultural producers as
well as credit lines for investment.
Development and implementation of pilot and innovative projects and fundraising by EU and international programs’ Partnership development and support.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
PARTNER’S PRESENTATION
Партньор 8
Бизнес инкубатор – Гоце Делчев,
Център за подпомагане на
предприемачеството
www.bi-gd.org
Допълнителна информация 2:
Опит:
1. Бизнес инкубаторни услуги за различни сектори 2. Развитието на МСП
от стартиране и растеж: бизнес консултантски услуги, планове и т.н.
3.Трансфер на знания 4. Анализи 5.
Набиране на средства 6. Стратегии за
развитие 7. Професионално обучение
и учене през целия живот 8. Специализация по устойчив туризъм и текстилна промишленост 9. Разработване и управление на проекти на ЕС 10. Мониторинг и оценка на
проекти
BI-GD услуги за подобряване на конкурентоспособността: 1. Информация и контакти 2. Обучения за МСП, техните служители и безработни хора
с потенциал: компетентности - цифров и английски
език; професионална квалификация, предприемачеството; работни срещи и семинари. 3. Консултации и консултиране - ръководства на предприятия,
модернизация, подготовка и управление на проекти: микрофинансиране и набиране на средства за
фирми и организации; маркетинг - уеб програмиране и маркетинг промоция. BI-GD доставя услуги за
отделни компании и за секторите на промишлеността. Проектите, подготвени и изпълнени от BIGD подобряват значително сектора на устойчивия
туризъм в региона чрез трансфер на знания, с нови услуги - вълнуващи развлечения, туристически
програми в местните общности с помощта на местното културно наследство и природните ресурси.
BI-GD идентифицира потенциала, избира заинтересованите страни и компании, работи с тях и създава на първите общи BG-GR трансгранични туристически маршрути, за популяризиране на регион Места-Нестос като дестинация. BI-GD първа
организира BG-МК трансграничен Фестивал на
традициите и обичаите и го използва за представяне на дестинацията за тур агенции и медии.
http://www.bi-gd.org/bi/tgs/indexen.html

Partner 8
Business Incubator –
Gotse Delchev,
Entrepreneurship Promotion
Centre
www.bi-gd.org
Additional information 2:
Experience:
1. Business Incubation services for a variety of sectors
2. SME development from
start-up and growth – business advisory services, plans
etc. 3. Knowledge transfer 4.
Analysis 5. Fundraising 6.
Strategy development 7. Vocational & Life long learning 8. Specialization in sustainable tourism and apparel industry 9. EU projects
development and management 10. Project monitoring
and evaluation
BI-GD services for improving competitiveness:
1. Information and contacts 2. Trainings for SMEs&
their employees and unemployed people with potential: key competency – digital and English language;
vocational qualifications, including entrepreneurship;
workshops and seminars. 3. Consultancy and advising – enterprise managements, modernization, project development and management: micro-financing
and fundraising for companies and organizations;
marketing – web development and marketing promotion. The BI-GD delivers services to individual companies and to sector industries as well. The projects
designed and implemented by BI-GD improve significantly the sustainable tourism sector in the GD region
by knowledge transfer, new services developed –
exciting exclusive entertainment tourist programs by
local communities using local cultural heritage and
nature resources, BI-GD identified the potential, selected the stakeholders and companies, worked with
them and developed the first common BG-GR
cross-border tourist routes and promoted of Mesta
-Nestos region as one destination. BI-GD first organized BG-MK cross-border Festival of traditions and
customs and used it to promote the GD-Strumica
destination
for
tour-agencies
and
media.
http://www.bi-gd.org/bi/tgs/indexen.html
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
PARTNER’S PRESENTATION
Партньор 9
Търговско-промишлена
палата
Благоевград
cci-bl.org

Partner 9
Chamber of
Commerce
Blagoevgrad
cci-bl.org

Кратко представяне: В
рамките на дейността си
Търговско-промишлена
палата – Благоевград осигурява
редица
услуги.
Членството на БТПП в
международните организации я оторизира да издава
и заверява документи, подпомагащи външнотърговската дейност на фирмите.
За осъществяването на
тази функция, Палатата
поддържа Единен търговски регистър. Освен тази
дейност, през настоящата година Търговскопромишлената палата в Благоевград е кандидатствала успешно по 7 проекта, свързани с
развитието на бизнес климата в региона. Търговско-промишлената палата – Благоевград работи с много на брой сродни организации. В
рамките на дейността си тя си сътрудничи с
други НПО, с университети, с цел обучаване на
хора, занимаващи се с бизнес. Реализират съвместни проекти, както с местни институции, така
и с такива в чужбина. Част от изградените контакти и добро сътрудничество са с 6 търговскопромишлени палати в Северна Гърция, с университети в Македония, български и македонски
бизнес организации. Дейността на Търговскопромишлената палата, Благоевград е насочена
към малкия и среден бизнес и към големи корпорации. Основната цел на Палатата е да защитава стопанските интереси на своите членове,
да предоставя информация и консултации на
фирмите в Югозападна България, да подпомага
техните усилия за финансова стабилност и конкурентоспособност. Въпреки трудностите, Търговско-промишлената палата в Благоевград са
самофинансираща се организация.

Brief Introduction: In the context of its activities, Chamber of
Commerce
Blagoevgrad
provides a number of services.
BCCI membership in international organizations authorizing
it to issue and
verify
documents, supporting the foreign
trade activities. For performing this function, the
Chamber of Commerce maintains the Uniform Commercial Register. Besides this activity, this year the
Chamber of Commerce in Blagoevgrad has applied
successfully in 7 projects related to the development
of the business climate in the region. Chamber of
Commerce - Blagoevgrad works with many similar
organizations. Within its activities it cooperates with
other NGOs, with universities to train people, involved
in business. Chamber of Commerce, Blagoevgrad
implemented joint projects with local institutions and
with many other institutions abroad. Part of the established contacts and good cooperation are with 6
chambers of commerce in northern Greece, with universities in Macedonia, with Bulgarian and Macedonian businesses. The activities of the Chamber of Commerce - Blagoevgrad was aimed small and medium
business and large corporations. The main objective
of the Court is to protect the business interests of its
members, to provide information and advice to companies in Southwestern Bulgaria, to support their efforts for financial stability and competitiveness. In our
time of despite the difficulties, the Chamber of Commerce in Blagoevgrad are absolutely independent,
self-financing organization.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ
PARTNER’S PRESENTATION
Партньор 10
Бизнес Информационен
и Консултантски Център – Сандански
www.bicc-sandanski.org
Кратко описание:
Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център, Сандански е организация с нестопанска цел, създадена през 1997 г. като резултат от
инициативата на местни предприемачи. През годините на своето съществуване организацията е реализирала редица проекти, насочени към подпомагане на икономическото, културно и образователно развитие на Югозападен регион на България. БИКЦ работи за увеличаване на конкурентоспособността и компетенциите на местните фирми
чрез информирането им за текущите икономически и социални теми: провеждане на семинари, обучения, семинари, кръгли маси, дискусионни форуми, публикуване на месечен електронен и хартиен
бюлетин и други периодични издания. БИКЦ разработва и поддържа няколко бизнеса и инвестиции, околната среда и свързаните с туризма интернет портали,с разнообразна информация и новини от региона на Югозападна България. БИКЦ
се стреми да привлича чужди инвеститори в региона чрез създаване на условия за лесен и бърз достъп до текуща информация за възможностите и
административните изисквания, необходими за
започване на нов бизнес и/или за инвестиране в
съществуващ. Като част от Enterprise Europe Network от 2008 г. насам, БИКЦ е домакин и координира Координационен център на Enterprise Europe,
част от най-големите бизнес информационни и
консултантски мрежи в Европа. Основни дейности на БИКЦ-Сандански са: 1. Подкрепа в създаването на предприятия; 2. Регистрация на фирми,
асоциации, НПО и други организации; 3. Разработване на стратегии и решения за развитие на бизнеса; 4. Консултации в бизнес планирането, данъчни и правни системи, човешки ресурси и др; 5.
Подкрепа за подобряване на техническия и управленски капацитет на дружеството; 6. Подпомагане
на МСП за достъп до финансови ресурси; 7. Подкрепа и достъп до вътрешните пазари, информация
за законодателството и административните процедури в други държави.

Partner 10
Business
Information and
Consulting Centre
Sandanski
www.biccsandanski.org
Short description:
Association Business
Information and Consulting Center - Sandanski is a non-profit organization
founded in 1997 as a result of the initiative of local
entrepreneurs. During the years of its existence the
organization has implemented various projects aimed
at supporting the economic, cultural and educational
development of South-West Bulgaria. The organization works to increase the competitiveness and competence of local companies by informing them about
current economic and social topics through seminars,
training courses, workshops, round tables, discussion
forums, and also through the publication of a monthly
electronic and paper newsletter, as well other periodic publications. BICC develops and maintains a several business and investment, environment and tourism related internet portals with various information
and news from the region of Southwest Bulgaria.
BICC strives to attract foreign investors to the region
by creating conditions for easy and quick access to
competent and present day information on opportunities and administrative requirements needed to start
a new business and/or invest in an existing one. As
part of Enterprise Europe Network since 2008, BICC
hosts and coordinates an Enterprise Europe Network
Center, which is part of the biggest business information and consulting networks in Europe. The main
activities of BICC-Sandanski include: 1. Support for
business start-up; 2. Registration of companies, associations, NGOs and other organizations; 3. Development of strategies and solutions for business development; 4. Consultations in business planning, tax
and legal systems, human resources, etc.; 5. Support
for improvement the technical and management capacity of the company; 6. Support of SMEs to access
financial resources; 7. Support to access internal
markets, information about legislation and administrative procedures in other countries.
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Регион Централна Македония
Информационна среща на водещия партньор

Region of Central Macedonia
Information meeting of Leading partner
03.04.2015 09.30 h - 18.30 h

Относно:
Проектът се опитва да идентифицира целеви
инвестиционни приоритети за трансграничния
регион и относителни целенасочени действия,
които ще подкрепят доминантата на предприемачеството, научните изследвания и иновациите. Ще се набележат общи междурегионални
въпроси; ще се оценят резултатите и добрите
практики на вече реализирани проекти, за да се
създаде междурегионален план за действие. В
този контекст, специализирани дейности ще се
осъществяват и ще бъдат приложени целенасочени действия, за да се подкрепят подходите и
средствата в политиките на RIS3 стратегиите.
Тези приложения включват развитието на местни RIS3 планове; създаване Обсерватория на
пазара на труда; създаване на институция, която ще направлява междурегионалното възлагане в предприемачеството; действия за насърчаване на мобилността сред служителите: предприемачи, изследователи; осъществимостта на
междурегионална бизнес зона. В същото време,
ще бъдат развити структури за координация и
инструменти на осведомеността.

Subject:
The project attempts to identify targeted investment
priorities for the Interregional area and relative targeted actions that will support the excellence of entrepreneurship, research and innovation. Common Interregional issues will be explored; the results and best
practices of already implemented projects will be assessed as to develop a common Interregional action
plan. In this context, specialized actions will be undertaken and targeted applications will be implemented
in order to support the approaches and the means of
policy that the strategies RIS3 will indicate. These
applications comprise the development of RIS3 local
plans, the creation of an Observatory of Labor Market, the establishment of an institution which will steer
the Interregional entrepreneurship award, actions
promoting the mobility among employees – entrepreneurs – researchers, feasibility of an Interregional
business zone. At the same time, structures of coordination and tools of awareness will be developed.

03.04.2015 09.30 h - 18.30 h
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Регион Централна Македония
Споделена информация от водещия партньор
Участници:
1. Регион Централна Македония (глава)
2. Министерството на Македония и Тракия Джон
Коциампасис: 2310 379 295
3. AUTH - специална сметка за изследователски
стипендии - URENIO Димитрис Милосис: 2310 991
950 Никос Комнинос: 2310 991 581 Стратос Манос
4. Търговско-промишлената камара на Солун
(TCCI) Георге Емануилидис: 2310370181
5. Община Корделио-Евосмос Леонидас Цонгас:
6934 146 203 Танасис Папагеоргиу: Елпи Вуца
6. IHK Драма Алкис Пападимитриу: 6932 314831
7. Регионална асоциация на общините "Марица"
(България) Райна Йовчева: 00359 386 65,021,
00359 386 64 869
8. Бизнес инкубатор - Гоце Делчев (България) Тома Мачев: 00359 751 60 404
9. Търговско-промишлена палата Благоевград
България Георги Войков: 00359 738 85 018
10. Център за информация и подкрепа на предприемачеството, град Сандански (България) Пламен Тодоров: 00359 746 30549 JTS: Димитрис
Папатанасиу 2310024045, 2310024040
За повече информация, моля посетете:
http: // www. greece-bulgaria.eu/

Region of Central Macedonia
Shared information by the Leading partner
Participants:
1. Region of Central Macedonia (head)
2. Ministry of Macedonia and Thrace John Kotziampasis: 2310 379 295
3. AUTH - Special Account for Research Grants URENIO Dimitris Mylosis: 2310 991 950 Nikos
Komninos: 2310 991 581 Stratos Manos
4. Commerce and Industry Chamber of Thessaloniki
(TCCI) George Emmanouilidis: 2310370181
5. Municip. Kordeliou-Efosmou Leonidas Tsongas:
6934-146-203 Thanassis Papageorgiou: Elpi Voutsa
6. IHK Drama Alkis Papadimitriou: 6932 314831
7. Regional Association of Municipalities "Maritza"
(Bulgaria) Rayna Yovcheva: 00359 386 65021,
00359 386 64869
8.
Business
Incubator
Gotse
Delchev
(Bulgaria) Toma Machev: 00359 751 60404
9. Commerce and Industry Chamber of Blagoevgrad
Bulgaria Georgi Voykov: 00359 738 85018
10. Information Center and Support Entrepreneurship, Sadanski (Bulgaria) Plamen Todorov: 00359
746 30549 JTS: Dimitris Papathanasiou 2310024045,
2310024040
For more information, please visit:
http: // www. greece-bulgaria.eu/
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Търговско-промишлена палата, Драма
Събитие по проекта
22.01.2015 10.00 ч - 14.30 ч
Търговско-промишлената палата в Драма започна изпълнението на нов проект с название
"Интелигентна специализация: План за интелигентна регионална специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновации" в рамките на програма
"Гърция-България 2007-2013 г." ,
По тази причина тя организира събитие, където
ще бъдат представени дейността на палатата и
как местните предприятия могат да се възползват. Събитието ще се проведе на 22/01/2015,
10:00 AM в Търговската палата на Драма.

Chamber of Commerce in Drama
Event of the Project
22.01.2015 10.00 h - 14.30 h
The Chamber of Commerce in Drama is starting the
implementation of a new project with the title “Smart
Specialization: Plan of Smart Regional Specialization
for the promotion of competitiveness, research and
innovation” within the framework of the Program
“Greece-Bulgaria 2007-2013”.
For this reason it organizes an event where the activities of the Chamber will be presented and how can
local enterprises benefit. The event will take place on
22/01/2015, at 10:00 AM in the Chamber of Commerce of Drama.
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
ТПП-Благоевград

CCI Blagoevgrad

Планирани дейности

Planned activities

Семинар за запознаване на
общност с целите на проекта;

местната

Провеждане
на
конкурс
за
предприемачи/иноватори/изобретатели

млади

1-6.2015

Awareness seminar for the local community with
the objectives of the project;
A competition for young entrepreneurs / innovators /
inventors
1-6.2015
Realized activities

Проведени дейности
Семинар-обучение в гр. Благоевград, с представители на заинтересовани страни от местната
общност /бизнес, администрация, наука/

Training seminar in the city. Blagoevgrad, representatives of stakeholders from the local community /business administration, science/

Интелигентна специализация
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
БИКЦ Сандански

BICC Sandanski

Семинар
03.04.2015 г. 09:30-18:30 ч.

Workshop
03.04.2015 09: 30-18: 30 pm.

Теми: 1. Каква е логиката и нуждата от Национална стратегията за интелигента специализация. Защо е необходима; 2. Какво включва Стратегията (кои са приоритетните сфери, защо те,
какво означава ако някой се/не се припознае в
приоритетните сфери), възможности и потенциал
за развитие; 3. Какво предстои по отношение на
Стратегията; 4. Какво следва за регионите – как
могат да намерят мястото си в нея, какво трябва
да се вземе предвид, какви са възможностите,
които предоставя и т.н. 5. Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“: кои процедури ще стартират през 2015 г.: Процедура
„Подобряване на производствения капацитет в
МСП“, Процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“, Процедура „Енергийна ефективност“,
Очакванията за финансиране по програмата до
2020 г.; 6. Програма за развитие на селските райони: Мярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на земеделски продукти“, Мярка 6.4
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“; 7. Основни моменти при изпълнението на
проектите с грантово финансиране по ОПИК и
ПРСР; 8. Финансови инструменти по ОПИК 2014 –
2020 г.; 9. Практическа част на семинара: Как да
кандидатстваме: достъпност, сложност на процеса, компетентност, обхват на проектите, полезни
съвети.

Topics: 1. What is the logic and the need for a national strategy for Smart specialization. Why is needed; 2. What does the strategy (what are the priority
areas, why they, what it means if someone / not
acknowledge the priority areas), opportunities and
development potential; 3. What's in terms of strategy;
4. What should the regions - how they can find their
place in it, what must be taken into account, what are
the possibilities offered, etc. 5. Operational Program
"Competitiveness and Innovation": which procedures
will start in 2015: Procedure "Improving production
capacity in SMEs" procedure "Support for innovation
in enterprises" procedure "Energy Efficiency" Expectations for financing by the 2020 .; 6. Program for Rural Development: Measure 4.1 "Investments in tangible assets", Measure 4.2 "Investments in processing /
marketing of agricultural products", measure 6.4
"Investment support for non-agricultural activities"; 7.
Key milestones in the implementation of projects with
grant funding by OPIC and RDP; 8. Financial instruments OPIC 2014-2020; 9. Practical part of the seminar: How to Apply: accessibility, complexity of the
process, competence, scope of projects, tips.
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
БИКЦ Сандански

BICC Sandanski

Лектори на семинара:

Lecturers of seminar:

Ирена Младенова – бивш Заместникминистър на икономиката и енергетиката в
двете служебни правителства през 2013 г и
2014 г. Понастоящем работи в икономическия
екип на Президента Росен Плевнелиев. В качеството си на Заместник-министър г-жа Младенова е била ръководител на УО на ОП
„Конкурентоспособност“ и е отговаряла пряко
за изпълнението на оперативната програма.
Теодора Овчарова – Изпълнителен директор
на „Елана Инвестмънт“, в момента ръководи
екип за последваща оценка на прилагането на
финансовите инструменти по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020. В рамките
на членството на „Елана Инвестмънт“ в
„Българската асоциация на консултантите по
европейски програми“ (БАКЕП), участва в работната група за разработване и планиране
на ОП „Развитие на конкурентоспособността
на Българската икономика“ 2007-2013 и ОП
„Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020.
Николай Тумбев – консултант по разработване Българската асоциация на
консултантите по европейски програми
(БАКЕП)

Irena Mladenova - former Deputy Minister of
Economy and Energy in the two caretaker governments in 2013 and 2014, is currently working
in the economic team of President Rosen Plevneliev. As a Deputy Minister Mrs. Mladenova was
the head of the MA of OP "Competitiveness" and
is directly responsible for the implementation of
the operational program.
Theodora Ovcharova - Executive Director of
"Elana Investment", currently leads a team of expost evaluation of the implementation of financial
instruments under OP "Innovation and Competitiveness" 2014-2020. Within the membership of
"Elana Investment" in "Bulgarian Association of
Consultants in European programs" (BACEP)
participate in the working group for the development and planning of the "Development of the
Competitiveness of Bulgarian Economy 20072013" and OP "Innovation and Competitiveness
"2014-2020.
Nikolai Tumbev - consultant in developing the Bulgarian Association of
Consultants in European programs
(BACEP)
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
RMA Maritza - Haskovo

РСО Марица – Хасково
Реализирани дейности

Проведени процедури и сключени договор

Събрана информация

Регионален семинар за бизнес общността
в Хасково 17.12.2014

Проучване, което ще вземе предвид приоритетите и целите на трансграничните
програми за сътрудничество 12.2014
Предстоящи дейности
Оценка на НСРР 2007-2013 за България и Партньорско споразумение 2014-2020 за България
по отношение на политиките, свързани и водещи към предприемачеството , конкурентоспособност, иновации и интелигентна специализация до 3.2015
Специализирано хоризонтално консултиране по
проблеми на конкурентоспособността и практики за експорт, управление и мениджмънт на
процесите и интелигентни производствени методики на утвърдени и съществуващи компании
в Хасково до 7.2015
Обмен на опит и добри практики чрез изпълнение на мобилност на бизнес общности до 7.2015
Осигуряване на данни и информация от заинтересовани страни за S3 платформа и платформа
RIS3 Мониторинг до 5.2015
Събиране на информация и данни за проучване
"Местните власти и интелигентната специализация"; Консултиране създаването на Меморандум за сътрудничество до 7.2015

Realized activities

Performed procedures and contracts

Information Collected

Regional seminar for the business community
in Haskovo 12.17.2014

Study, which will take into account the priorities
and objectives of cross-border cooperation
programs 12.2014
Upcoming activities
Evaluation of the NSRF 2007-2013 for Bulgaria and
Partnership Agreement 2014-2020 for Bulgaria in
terms of policies related and leading to entrepreneurship, competitiveness, innovation and smart specialization to 3.2015
Specialized horizontal consultation on issues of competitiveness and practices for export control and management of intelligent manufacturing processes and
methodologies of well established existing companies
in Haskovo to 7.2015
Exchange of experience and good practices through
the implementation of the mobility business communities to 7.2015
Providing data and information from stakeholders for
S3 platform and platform RIS3 Monitoring to 5.2015
Collection of information and study "Local authorities
and smart specialization”; Consulting creation of a
Memorandum of Cooperation to 7.2015
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Търговско-промишлена палата
Солун
Информационни събития и други мерки
за информация и публичност
В рамката на проекта 2.3, TCCI участва в
проектен семинар, организиран от P4URENIO в Солун, на 24.11.2014.
В рамките на дейността 4.1, е направена публикация в тримесечния бюлетин на TCCI, за да
се информират членовете на TCCI и други заинтересовани страни (потенциални бенефициенти) по отношение на проекта като цяло и особено за дейностите, които ще се реализират в
региона Централна Македония със съдействието на TCCI.
След това проекта и най-вече въпросните дейности се предоставят на обществеността на
събитие по проекта "WIDER" (Програма MED),
проведено в Търговската камара на Серес, на
06.11.2014 (Публиката се състоеше от представители на МСП от Серес и потенциалните бенефициенти).

Chamber of Commerce
Thessaloniki
Information events
and other publicity measures held
In the framework of the project Action 2.3, TCCI participated in a project seminar organized by P4URENIO in Thessaloniki, on 24.11.2014.
In the framework of the Action 4.1, a publication in
the TCCI quarterly bulletin was made, in order to
inform TCCI member enterprises (potential beneficiaries) regarding the project in general and especially the Action in question, which is going to be
implemented in the Region of Central Macedonia
by the TCCI.
Afterwards, the project and especially the Action in
question was disseminated to the public of an
event for the project "WIDER" (Program MED)
held at the Serres Chamber of Commerce, on
11.06.2014 (audience consisted of SMEs' representatives from town of Serres, also potential beneficiaries).
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Chamber of Commerce
Thessaloniki

Търговско-промишлена палата – Солун
Планирани дейности
През следващите месеци TCCI ще финализира
тръжните процедури, ще подпише договор и ще
си сътрудничи тясно с избрания изпълнител, за
да информира всички и да разпространи дейностите по проекта "Интелигентна специализация" и включените в проекта дейности 2.1, 2.2 ,
2.3 и 5.2: за комуникационния план в региона
Централна Македония (RCM), печатни и други
рекламни материали, уеб сайт и публикации в
дигиталните медии, семинари за RCM бизнес
общност, анимация на група местни заинтересовани страни относно RIS3 на Палатата. Ще се
завърши с предоставянето на хардуер и софтуер за нуждите на дейности 1.2 и 2.2. по проекта
През Март 2015 на официалното приемане на
дейност 3.4-проучване; дейността ще бъде завършена и резултатите от проучването ще бъдат разпространени и остойностени от екипа на
TCCI.
През следващите 3 месеца TCCI ще проведе
процедури за възлагане на обществени поръчки
за услуги, предоставяни от външни изпълнители
в рамките на дейност 4.1 и ще започне изпълнението на тази дейност, в тясно сътрудничество
с въпросните подизпълнители.

Activities planned
In the following months, the
TCCI will finalize the tender
procedures, sign a contract
and will cooperate closely
with the selected contractor,
in order to produce all the Communication and Dissemination activities of the project "Smart Specialization”, included in project Actions 2.1, 2.2, 2.3 and 5.2:
communication plan for Region of Central Macedonia
(RCM), printed and other promotional material, web
site and digital media, seminars for RCM business
community, animation of a local staholders’ group on
RIS3. Furthermore, the Chamber's staff team will
conclude the provision of hardware and software for
the needs of the project Actions 1.2 and 2.2.
Within March 2015, the formal acceptance of the Action 3.4 study will be concluded and the results of the
study will be disseminated and valorized by the TCCI
staff team.
In the next 3 months the TCCI will conclude the public procurement procedures for the services provided
by external contractors in the framework of Action 4.1
and will start the implementation of this Action, in
close cooperation with the contractors in question.
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Търговско-промишлена палата – Солун
Реализирани дейности
В Солун TCCΙ участва активно в разработването
на проекта “Интелигентна специализация”; технически спецификации се предоставиха на компетентните партньори с подробни предложения и
забележки, в тясно сътрудничество с други партньори, с които ще се изпълняват конкретните
дейностиTCCI .
TCCI разработи покана за предложение и проведе публична тръжна процедура за предоставянето на хардуер и софтуер за нуждите на дейностите по проекта 1.2 и 2.2. Договорът е подписан на
16/02/2015.
TCCI разработи покана за информиране на всички и за разпространение на дейностите по проекта "Интелигентна специализация" на включените
в проектните действия 2.1, 2.2, 2.3 и 5.2. Поканата
е публикувана на 02.16.2015, а крайният срок за
подаване на предложения изтича на 03.23.2015.
В рамките на дейността 3.4, TCCI участва в събитието, организирано от RCM и S3 платформа
"Дигитални иновации за регионален растеж", на
29.04.2014р за да бъде получена подробна информация, която би била полезна за изготвянето
на проучване на резултатите от текущите политики, които Палатата трябваше да провежде в рамките на тази дейност.
TCCI разработи покана за предложение и изпълни официална процедура по обществена поръчка
за избор на изпълнител, по отношение на изготвянето на проучване за текущите резултати на
политиките, които Палатата трябваше да проведе
в рамките на дейността 3.4. Договорът е подписан на 12.01.2014 с консорциум от фирми и лица.
Сътрудничеството с консорциума по въпросната
поръчка започна веднага след подписване на договора, а изследването е предоставено от страна
на изпълнителите на 02/27/2015 и в действителност се разглежда от TCCI екипа.
Подготвителна работа беше извършена за изготвянето на покана за предложение за предоставяне на услуги, консултантски и обучителни дейности, включени в дейност 4.1.

Chamber of Commerce
Thessaloniki
Activities implemented
The Thessaloniki Chamber
of Commerce and Industry
(TCCΙ) participated actively
in the finalization of the
project Smart Specialization technical specifications, providing the competent
partners with detailed suggestions and remarks, in
close cooperation with other partners, with whom the
TCCI shares specific activities’ implementation.
The TCCI elaborated a Call for Proposals and implemented a public tender procedure, for the provision of
hardware and software for the needs of the project
Actions 1.2 and 2.2. A contract was signed on
16.02.2015.
The TCCI elaborated a Call for Proposals for all the
Communication and Dissemination activities of the project "Smart Specialization”, included in project Actions
2.1, 2.2, 2.3 and 5.2. The Call was published on
16.02.2015, while the deadline for the submission of
proposals expires on 23.03.2015.
In the framework of the Action 3.4, TCCI participated in
the event organized by RCM and S3 platform "Digital
Innovation for Regional Growth", on 29.04.2014, to
receive detailed information that would be useful for
the elaboration of a study about on-going policy results
that the Chamber had to produce in the framework of
this Action.
The TCCI elaborated a Call for Proposals and realized
a formal public procurement procedure for the selection of a contractor, regarding the elaboration of a
study about on-going policy results that the Chamber
had to produce in the framework of the Action 3.4. A
contract was signed on 01.12.2014 with a consortium
of companies and persons. The cooperation with the
consortium in question started as soon as the contract
was signed, while the study was delivered by the contractors on 27.02.2015 and is actually examined by
TCCI staff team.
Preparatory work has been done for the elaboration of
a Call for Proposals, for the provision of the consulting
and training services included in the Action 4.1.
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Търговско-промишлена палата – Драма
Откриване
Проект "Интелигентна специализация”:
"Европейско териториално сътрудничество" на
Оперативна програма Гърция-България 20072013 г. "
«Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την
προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας
και της καινοτομίας»
Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία
2007-2013»
Значителен брой представители на местни
фирми в регионалното звено на Драма участва
в Откриването на форума на проекта, озаглавен "Интелигентна специализация". Този проект попада в рамките на Европейската програма за териториално сътрудничество "ГърцияБългария" и е част от стратегическото планиране за развитието на конкурентоспособността и
икономика в региона.
Целта на проекта е да се установят целеви инвестиционни приоритети за граничния регион и
съответните целеви действия, които ще подкрепят високите постижения в областта на предприемачеството, научните изследвания и иновациите.
Срещата-семинар бе организирана в Драма в
четвъртък, 22 Януари 2015. В нея участва значителен брой предприемачи, както и няколко
важни членове на управителния орган на Регион Източна Македония - Тракия.
Конференцията бе открита от председателя на
Камарата г-н Стефанос Георгиадис. След като
приветства делегатите, той ги информира за
дейността на Камарата за иновациите и съфинансираните програми, които помагат и подкрепят предприемачеството в нашия регион. Вторият докладчик беше г-н Алкис Пападимитриу,
ръководител на международни програми в Камарата, който направи подробно представяне
на проекта "Интелигентна специализация", който се реализира в рамките на европейската
програма за териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2014".

Chamber of commerce and Industry – Drama
Opening event
“Smart Specialization” project:
“European Territorial Cooperation” Operational Program Greece-Bulgaria 2007-2013”
«Στρατηγική
Έξυπνης
Εξειδίκευσης
για
την
προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας και
της καινοτομίας»
Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 20072013»
A significant number of representatives from local
companies in the Regional Unit of Drama participated
at the inaugural forum of the project entitled 'Smart
Specialization strategies for promoting competitiveness, research and innovation." This project falls within the European Territorial Cooperation Program
"Greece-Bulgaria" and even in the strategic planning
for the development of competitiveness and economy
in the region.
The project aims to identify targeted investment priorities for the border region and relevant targeted actions that will support excellence in entrepreneurship,
research and innovation.
The meeting / workshop was organized at the Drama
Chamber on Thursday, 22 January 2015 and participated in it a significant number of entrepreneurs as
well as several important members of the Managing
Authority of Region of Eastern Macedonia - Thrace.
Opening the conference, the President of the Chamber, Mr. Stefanos Georgiadis after welcoming the delegates informed them about the activities of the
Chamber on innovation and co-financed programs
that help and support entrepreneurship in our region.
The second rapporteur. Mr. Alkis Papadimitriou, Head
of International Programs of the Chamber made a
detailed presentation of the project "Smart Specialization" that is implemented under the European Territorial Cooperation Program
"Greece-Bulgaria 2007-2014".
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Търговско-промишлена палата – Драма
На
следващата
презентация
на
тема
"Интелигентна специализация" в новия програмен
период ще говори г-н Петер Суколиас, специален
съветник на Регион Източна Македония - Тракия
по въпросите на иновациите и технологиите. Той
ще представи целенасочените действия, които
Вече са проведени в областта на стратегията за
планиране на ниво регион. Директорът на Палатата в Драма г-н Хараламбос Александридис ще
представи "Работни пакети на действието,
резултати и участието на бизнеса от Драма в
програмата". Г-н Александридис ще обясни на
представителите на фирмите как могат да се
възползват от програмата. Във форума ще
участват служители от УО на ОП Регионално развитие на региона Източна Македония - Тракия.
Ръководител на делегацията е директорът на УО гн Василис Пициникос. Сред присъстващите ще е и
директорът на отдела "г-н Панайотис Кудумакис и
представителя на изпълнителната власт на звеното г-н Йоанис Кесанлис. На събитието ще дойдат
служители от местните органи в Драма. В последвалата дискусия от особен интерес ще бъде интерактивния
диалог
между
репортерите
и
представителите на Палатата, водещ до списък с
въпроси, които да получат подходящи отговори.
Дейности/прояви, които ще бъдат реализирани
В края на февруари 2015 планираме да има среща
в Драма на Съвета и да представим дейностите на
RISS3 и проекта "Интелигентна специализация"
пред членовете на Съвета.
В началото на март, (датата все още не е
определена) планираме да организираме среща
на всички заинтересовани страни от RISS3, и начало на дейност 4.1. "Обучение и консултиране" със
следните
части:
1.
Покана
на
всички
заинтересовани
фирми
2.
Обучение
и
хоризонтални консултации на фирмите 3. Критерии
за категоризация на предприятията 4. Покана на
специализирани консултанти за подпомагане на
дейностите по RISS3 и съответните дружества.
В средата на март ще започнем дейност 3.3. която
съдържа изследване, в което ще се
вземат под внимание приоритетите и
целите
на
програмите
за
трансгранично сътрудничество.

Chamber of commerce and Industry – Drama
The following presentation titled 'Smart specialization
as a growth driver of the Region East Macedonia
Thrace” in the new programming period on this issue "
Mr. Peter Soukolias Special Advisor of Region East
Macedonia – Thrace on issues of innovation and technology presented the targeted actions that have been
already achieved in the field of planning strategy at the
level of the region.
The Drama Chamber Director Mr. Charalambos Alexandridis presented the "Work Packages of the action,
outputs and the involvement of businesses in the Drama program". Mr. Alexandridis explained to the attending company representative how they can benefit from
the program.
In the forum participated officials from the Special
Managing Authority of the Regional Operational Program of the Region of East Macedonia Thrace. Head
of the Delegation was the Director of the authority Mr.
Vasilis Pitsinigkos. Also present was the Director of
Unit A’ Mr. Panagiotis Koudoumakis and the executive
of Unit A’ Mr. Ioannis Kesanlis. Present at the event
were the officials from local authorities of Drama.
The dynamic discussion that followed was of particular
interest. The interactive dialogue between the reporters and the company representatives produced a list of
questions that received the appropriate replies.
Activities/ events that will be realized soon
At the end of February 2015 we plan to have Drama
Chamber council meeting to present the RISS3 actions
and the “Smart Specialization” project to the members
of the council.
At the beginning of March, (time has not been fixed
yet) we plan to organize a gathering of all enterprises
interested about RISS3 in order to initiate Action 4.1.
“Training and Consulting” with the following activities:
1. Invite all interested companies 2. Training and horizontal consulting of the companies 3. Criteria for categorization of the enterprises 4. Invitation to specialized
consultants to support the RISS3 activities and the
concerned companies
In mid March we will initiate the Action 3.3. which
contains a study that will take into
consideration the priorities and objectives
of the Cross Border Cooperation Programs
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Търговско-промишлена палата – Драма
Фотографии от проведените дейности

Chamber of commerce and Industry – Drama
Photographs of completed activities

Интелигентна специализация
Smart Specialization

29

ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Университет „Аристотел“ Солун,
Факултет по инженерство – УРЕНИО
Проведен семинар на 24.11.2014
Ден първи
Начало - Регистрация - Welcome Coffee
Г-н Александър Танос, изпълнителен директор
на европейските регионални ресурси и програми
Поздрави от Регионалния директор проф. Никос
Комнинос
"Въведение в темата на семинара"
Г-н Димитрис Кирияку, водещ икономист, Платформа за интелигентна специализация, Европейска комисия "Интелигентна специализация:
изминатия път и пътя напред»
Г-н Ставрос Мандзанакис, CEO Emetris AE
"Стратегия за интелигентна специализация
(RIS3) за региона на Македония -. Заключенията
на проучвания и консултации, за да се насочите
иновациите в RCM"
Д-р Джон Толиас, управляващ партньор / Иновативни системи
"Приоритети за научни изследвания, технологично развитие и иновации за RIS3, област Македония-Тракия и план за действие"
Открита дискусия
Ден втори
Г-н Георге Костарас, ECN Регион Централна Македония "Стратегия за обвързване на интелигентната специализация (RIS3) с Регионалната ОП
на K. Македония, период 2014-2020"
Г-н Панайотис Кудумакис, УО на регион Източна
Македония - Тракия "Оперативна програма на
Източна Македония и Тракия 2014 - 2020 и регионална стратегия Интелигентна специализация
Г-жа София Цакирис, Офис Технологичен трансфер AUTH Правна MBA "Участието на консултанти от AUTH Регион K. Македония за стратегията в Интелигентна специализация"
Dr. Ридър Силвър, научно-изследователски институт за приложни науки за живота (INEV) Национален Център за изследвания и технологии на
Гърция (CERTH) "Биотехнологични иновации в
хранително-вкусова
промишленост"
Открита дискусия

University "Aristotle" Thessaloniki,
Faculty of Engineering – URENIO
Seminar realized on 24.11.2014
First day
Start - Registration - Welcome Coffee
Mr. Alexander Thanos, Executive Director European
Regional Resources and Programs
Greetings from the Regional Director
prof. Nikos Komninos
"Introduction to the theme of the seminar"
Mr. Dimitris Kyriakou, Lead Economist, Smart Specialisation Platform, European Commission
"Smart Specialisation: The current path and the road
ahead» the road travelled and the road ahead
Mr. Stavros Mantzanakis, CEO Emetris AE
"The smart specialization strategy (RIS3) for the Region of. Macedonia - Conclusions of studies and consultation to target innovation in RCM"
Dr. John Tolias, Managing Partner / Innovation Systems
"Priorities for Research, Technological Development
and Innovation for RIS3 Region Assoc. Of MacedoniaThrace and action plan '
Open Discussion
Second day
Mr. George Kostaras, ECN Region of Central Macedonia "Linking Strategy Smart Specialization (RIS3) with
the Regional Operational Program of K. Macedonia,
period 2014-2020"
Mr. Panagiotis Koudoumakis, Managing Authority of
the Region of Eastern Macedonia - Thrace
"Operational Program of Eastern Macedonia and
Thrace 2014 - 2020 & Regional Smart Specialization
Strategy"
Ms. Sophia Tsakiris, Office of Technology Transfer
AUTH Legal MBA
"The Participation of AUTH consultation Region K.
Macedonia strategy Smart Specialization"
Dr. Reader Silver, Research Institute of Applied Life
Sciences (INEV)
National Centre for Research and Technology Hellas
(CERTH)
“Biotechnological innovations in
food and agriculture"
Open Discussion
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ЛОГИЧЕСКА РАМКА
LOGICAL FRAMEWORK

ОСНОВНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОЕКТА

THE OUTPUTS OF EACH WP

Работен пакет 1: Управление и координиране
на проекта, проектни срещи, доклади по проекта.

WP1: Management and Coordination, Project
meetings, Project reports

Работен пакет 2: Комуникационен план, лого
и слоган на проекта, 5000 брошури, информационно видео, постери, бюлетини, разработване
на уеб-сайт и и страници в социални медии,
прессъобщения, пресконференции, 2 международни конференции, семинари и национални
събития.

WP2: 1 Communication Plan, 1 project logo and
slogan, 5000 leaflets, information video production, posters, newsletters, Web-site and Social
Media development, Press releases, Press Conferences, 2 International Conferences, seminars
and national events.

Работен пакет 3: Проучвания: Анализ на четири регионални стратегии за интелигентна специализация; Интелигентната специализация
като инструмент за териториално
сътрудничество, Резюме на националните и регионалните политики за иновации и предприемачество; оценка на резултатите и
Наръчник с добри практики;
идентификация на общите нужди,
разработване на Обща междурегионална RIS3 визия, стратегия,
План за действие и Трансграничен анализ на пазара на труда.

WP3: Studies: Analysis of the 4 related Regional Strategies RIS3, 2 Smart specialization as a tool for territorial cooperation, 2
Compendium of National and
regional policies for innovation
and entrepreneurship, Assessment of the results and best
practice guide, Identification of
common needs, Development
of a common Interregional RIS3
vision, strategy and action plan
and Crossborder labor market
analysis.

Работен пакет 4: Планиране и
осъществяване на Приз за междурегионално предприемачество; Обсерватория
на пазара на труда; работа в мрежа, клъстериране и повишаване на добавената стойност на
съществуващите структури в подкрепа предприемачеството; Проучване за осъществимост на
междурегионална бизнес зона и необходимата
й съпътстваща инфраструктура; 2 Плана за
действие.

WP4: Planning and implementation of an Interregional entrepreneurship award, 1 Labor Market Observatory, 1
Networking, clustering and added value enhancement of existing entrepreneurship support structures, 1 Interregional/ crossborder entrepreneurship award, 1 Feasibility study of an Interregional
business zone and necessary supportive infrastructure, 2 action plans.

Работен пакет 5: Обучителни курсове за местните администрации, работодатели и служители, Форум за междурегионално развитие, RIS3
Меморандум за сътрудничество, специализирани RIS3 наръчници.

WP5: Training courses to local authorities staff
and to employers and personnel, 1 Network, 1 Interregional Development Forum, 1 Cooperation
Memorandum and specialized RIS3 manuals
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ЛОГИЧЕСКА РАМКА
LOGICAL FRAMEWORK

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

EXPECTED RESULTS

Натрупване на тематични знания и технологично развитие

Thematic knowledge accumulation and development of technological poles

Проучване на иновационни проблеми в конкретни тематични области от пазара, които
играят важна роля в оформянето на динамична
перспектива за предприемачество

Exploring innovative issues in specific thematic
areas of the market that play an important role in
shaping a dynamic perspective on entrepreneurship

Подкрепа на колективни предприемачески
усилия за сътрудничество между публичния
и частния сектор, осигуряване на хоризонтална
подкрепа за иновационния процес

Supporting the collective entrepreneurial effort in
cooperation of public and private sectors, providing horizontal support to the innovation process

Стартиране на пилотни действия с бързи
резултати, които да укрепят културата за
иновации в трансграничния район

Launch pilot actions with immediate results will
strengthen the spirit of innovation in cross border
area

Конфигуриране на политики, очертаващи
основата за разработване на стратегия за
новия програмен период, ориентирана към иновации и предприемачество

Configuration policies that will form the basis for
developing a strategy in the new programming
period oriented in innovation and entrepreneurship

Хоризонтални мерки за подкрепа развитието
на иновативни динамика

Horizontal measures to support the development
of innovative dynamics

Мерки за подкрепа на бизнес планиране и
управление на иновациите

Support measures for business planning and innovation management

Развитие на технологични стълбове и механизмите за трансфер на знания и кампании
за иновации

Progress of technological poles and knowledge
transfer mechanisms and Innovation campaigns

Преки инвестиции, в резултат на усилията
на работата в мрежа

Direct investments as a result of Networking efforts
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ЛОГИЧЕСКА РАМКА
LOGICAL FRAMEWORK

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

LOCATION OF ACTIVITIES

Дейностите
се осъществяват в
Трансграничен регион
България – Гърция:
Регион Централна Македония,
Солун,
Драма,
Област Хасково
Област Благоевград

Activities
will take place in the
Cross-border region
Bulgaria-Greece:
Region of Central Macedonia,
Thessaloniki,
Drama,
Haskovo District,
Blagoevgrad District

Интелигентна специализация
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ЛОГИЧЕСКА РАМКА
LOGICAL FRAMEWORK

СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

SPECIAL ATTENTION

Специално внимание
трябва да се отдели на:

A special attention should be done
for the following:

Насърчаване на заетостта

Promotion of employment

Местни инициативи за заетост

Local Initiatives for Employment

Разработване на бизнес инфраструктура и дейности

Development of business infrastructure and
activities

Преструктуриране на местната икономика

Restructuring of the local economy

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА
TOTAL PROJECT BUDGET
2.461.761,94 €

PROPOSED PROJECT (PROTOCOL NUMBER: 6563/3RD CALL)
JOINT TECHNICAL SECRETARIAT
OF THE EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME
GREECE -BULGARIA 2007-2013
PROJECT TITLE/PROJECT ACRONYM – «Smart Specialization»/«Smart Specialization»
PRIORITY AXIS – 3. COMPETITIVENESS & HUMAN RESOURCES
AREA OF INTERVENTION – 3.2. Encouragement of Entrepreneurship & Actions that Cope with
the Restructuring of the Economy
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Разработване и разпространение
Development and distribution
Разработването и разпространението на бюлетина
е част от дейностите на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството
по проект № B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите". Проектът е съфинансиран от Европейския съюз /ERDF/ и
националните фондове на Гърция и България по
Програмата за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007-2013.
Евроконсулта ЕООД е изпълнител на обществена
поръчка за оказване на техническа и административна
помощ на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за
подпомагане на предприемачеството при поддържане,
администриране и актуализиране на информация на
интернет сайт, YouTube, Facebook, Twitter и др. социални мрежи;
Изпълнение на стратегия за социални медии; Превод и изготвяне на субтитри на промоционален 3 минутен видеофилм и излъчване на филма и изготвяне
на минимум 4 бр. бюлетини по проект № B3.32.02
„План за Регионална интелигентна специализация за
насърчаване на конкурентоспособността, научните
изследвания и иновациите" по Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България
2007 – 2013.

Development and distribution of the newsletter is part of the
activities of the Business Incubator – Gotse Delchev, Entrepreneurship Promotion Centre, Project № B3.32.02 “Plan
of Smart Regional Specialization for the promotion of competitiveness, science research and innovation”. The project
is co-financed by the European Union / ERDF / and national funds of Greece and Bulgaria iunder the European Territorial Cooperation Programme Greece - Bulgaria 20072013.
Euroconsulta Ltd. is the contractor for the public procurement to provide technical and administrative support to
the Business Incubator - Gotse Delchev, Entrepreneurship
Promotion Centre in maintaining, administering and updating the information on a website, YouTube, Facebook,
Twitter and others social networks;
Implementation of the strategy for social media; Translation and subtitling of promotional 3 minute video and
broadcasting of films and preparation of minimum 4 pieces
newsletters, Project № B3.32.02 "Plan of Smart Regional
Specialization for the promotion of competitiveness, science research and innovation" under the European Territorial Cooperation Programme Greece - Bulgaria 2007-2013.

Изготвено от
ЕВРОКОНСУЛТА ЕООД ®
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Created by
Euroconsulta Ltd. ®
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КОНТАКТ
CONTACT

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев,
Център за подпомагане
на предприемачеството

Business Incubator – Gotse Delchev,
Entrepreneurship Promotion Centre
Bulgaria

2900 Гоце Делчев,
тел. + 359 751 60404
bi-gd@abv.bg
www.bi-gd.org

2900 Gotse Delchev
tel. + 359 751 60404
bi-gd@abv.bg
www.bi-gd.org

Очаквайте през месец юни 2015
новия брой на бюлетина.
В него ще получите информация
за проведените дейности
със снимки и видеокадри!

Coming in June 2015
the new issue of the newsletter.
You will receive information
аbout the activities carried out
with photos and video footage!

Този бюлетин е създаден в рамките на проект B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на
конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" с акроним “Интелигентна специализация” (Smart Specialization) и
се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие /ERDF/. Цялата отговорност за съдържанието
на бюлетина се носи от Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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