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Проект В3.32.02
План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване
на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите
Акроним Интелигентна специализация
Приоритетна ос:
3. Конкурентоспособност и Човешки
ресурси
Област на интервенция:
3.2.
Насърчаване
на
предприемачеството и действия за
преструктуриране на икономиката
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.
Priority Axis:
3. Competitiveness & Human Resources
Area of Intervention:
3.2. Encouragement of Entrepreneurship & Actions that Cope with the Restructuring
of
the
Economy
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 2014-2020. 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

"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.”

Project В3.32.02
Plan of Smart Regional Specialization for the promotion of competitiveness,
science research and innovation, Acronym Smart Specialization
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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 междурегионални
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 подходи и средства 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 entrepre-

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
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

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

Интелигентна специализация
Smart Specialization
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Partner 8

Партньор 8
Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център
за подпомагане на предприемачеството
www.bi-gd.org

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, ЦПП в
партньорство с Търговско-промишлена
палата Драма, Гърция организира и проведе
на 15 Септември 2015 от 10:30 часа в хотел
Неврокоп
Трансграничен обмен
на опит и добри практики чрез мобилност
на бизнес общности от България и Гърция
в регион Гоце Делчев

Business Incubator - Gotse Delchev,
Entrepreneurship Promotion Centre

www.bi-gd.org

Business Incubator - Gotse Delchev, COGS
in partnership with the Chamber of Commerce of Drama, Greece organized and held on September 15, 2015 at 10:30 am at the Hotel Nevrokop a
Cross-border exchanges
of experience and best practices through mobility
of business communities from Bulgaria and Greece
in the region of Gotse Delchev

Представители на гръцкия бизнес изразиха
своя интерес за трансграничен обмен на опит
и добри практики и създаване на бизнес
контакти с български фирми, от секторите:

Greek business representatives expressed their interest in cross-border exchanges of experience and
good practices and establishing business contacts
with Bulgarian companies from the following sectors:
















Производство на облекла
Добиване на камъни
Производство на кухненска и тоалетна
хартия и суровина на едро и дребно
Производство на мебели и изделия от
дърво
Търговия на едро със стъклени панели
Дистрибутори на семена за зърнени
култури
Строителство и недвижими имоти
Производители на сушени ядки
Дистрибутори на сладкарски изделия за
дистрибуция в България

Ползите от участието в обмена са:

Създаване на нови бизнес партньорства

Обсъждане с гръцки фирми развитието
на общия сектор и сфера на дейност

Научаване на различни методи и








Production of garments
Extraction of stones
Manufacture of kitchen and toilet paper and raw
material wholesale and retail
Production of furniture and wood products
Wholesale of glass panels
Distributors of cereal seed
Construction and Real Estate
Producers of dried nuts
Distributors of confectionery products for distribution in Bulgaria

The benefits of participation in the exchange are:

Creating new business partnerships

Discussion with Greek companies developing
common sector and area of activity

Интелигентна специализация
Smart Specialization
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, ЦПП отправи
покана към представители на бизнеса от трите
приоритетни сектора: мехатроника и чисти
технологии, туризъм и информационни и
комуникационни
технологии.
Секторите
са
определени чрез проведено Проучване и
Задълбочен анализ на 3 приоритетни сектора в
ЮЗ И ЮЦ регион на България. Така те изразиха
своя интерес за включване в трансграничен обмен
на опит и добри практики чрез мобилност на
бизнес общности в Регион Източна Македония и
Тракия и регион Централна Македония, Гърция по
проект Интелигентна специализация/ Smart Specialization.
Ползите за участниците в Трансграничния обмен
на опит и добри практики бяха:


Обсъждане с гръцки фирми внедряване на
иновации в общия сектор



Поуки от опита и примера на съседите



Запознаване и научаване на различни
методи и подходи на работа в общата сфера



Създаване на нови бизнес контакти

Проектът
Интелигентна
специализация
цели
по-добро
управление
и
резултатно
взаимодействие
между

Business Incubator - Gotse Delchev, COGS invited
business representatives from the three priority sectors: Mechatronics and clean technologies, tourism
and information and communication technologies.
The sectors are determined by survey conducted
in-depth analysis of three priority sectors in SW and
SC-Eastern Bulgaria. They expressed their interest
to be included in cross-border exchanges of experience and good practices through the mobility of
business communities in the Region of Eastern
Macedonia and Thrace and the region of Central
Macedonia, Greece design specialization Intelligent
/ Smart Specialization.
The benefits for participants in the cross-border exchange of experiences and good practices were:





Discussion with Greek companies introducing
innovations in the overall sector
Lessons learned from the experience and
example of neighbors
Getting to know and learn different methods
and approaches to work in the general area
Establishing new business contacts

The project Smart specialization seeks to better
management
and effective
interaction
among stakeholders,
increasing the
attractiveness
for
investment, encouraging the development
and
implementation of
innovation
and response
to the economic
and

Интелигентна специализация
Smart Specialization
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Партньор 9
Търговско-промишлена палата
Благоевград
cci-bl.org

Partner 9
Chamber of Commerce
Blagoevgrad
cci-bl.org

СМАРТ-КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Търговско-промишлена палата – Благоевград,
бенефициент
по
проект
„Интелигентна
специализация“ по Програма за териториално
сътрудничество „Гърция – България 2007 –
2013“
(SC
No.B3.32.02/31.12.2013),
обяви
конкурс за отбори от млади предприемачи /
изобретатели / иноватори (минимум двама
участник в отбор) с иновативни идеи за
стартиране на дейност на възраст от 18 до 29
години от допустимата част от трансграничен
район на Програмата (Областите Благоевград
(част от Югозападен регион), Смолян, Кърджали
и Хасково (част от Южен-централен регион) от
българска страна и Регионите Централна
Македония и Източна Македония и Тракия от
гръцка страна).
Предложенията бяха приемани приоритетно от
15.03.2015 година в един от следните сектори:





мехатроника и чисти технологии,
информационни
и
комуникационни
технологии,
хранително-вкусова промишленост
творчески индустрии

Предложенията бяха приемани както на
български, така и на английски език. Основите
критерии,
чрез
които
бяха
оценявани
предложенията се разделят в четири категории:
1.
Доколко е иновативна идеята?
2.
Доколко идеята може да се развие/
потенциал за разрастване?
3.
Умело ли се представя идеята?

SMART-COMPETITION
FOR YOUNG ENTREPRENEURS

Chamber of Commerce - Blagoevgrad, beneficiary of the project "Smart Specialization" in European Territorial Cooperation "Greece - Bulgaria
2007 - 2013" (SC No.B3.32.02 / 31.12.2013), announced a competition for teams of young entrepreneurs / inventors / innovators (minimum two
player in team) with innovative ideas for starting a
business at the age of 18 to 29 years of permissible part of the border region program
(Blagoevgrad District (part of the South-West),
Smolyan, Kardzhali and Haskovo (part of SouthCentral) on the Bulgarian side and the regions of
Central Macedonia and East Macedonia and
Thrace by the Greek side).
Proposals were received priority from 15.03.2015
years in the following sectors:





Mechatronics and clean technologies
information and communication technologies
food industry
Creative Industries

Proposals were accepted both Bulgarian and
English. The main criteria by which proposals
were evaluated are divided into four categories:
1.
How is an innovative idea?
2.
How the idea can develop / growth potential?
3.
Do skillfully presents the idea?
4.
Do they know how team members to be
burnished?

Интелигентна специализация
Smart Specialization
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ
IMPLEMENTED ACTIVITIES
Партньор 9
Търговско-промишлена палата
Благоевград
cci-bl.org
СМАРТ-КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Изборът се определи от жури от експерти, като
процесът на оценяване протече на три етапа:
1. Проверка за допустимост
2. Предварително оценяване
3. Представяне пред публика и финално
оценяване
В КОНКУРСА ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СЕ
СЪРЕВНОВАВАХА СЕДЕМ ОТБОРА

На 23.04.2015 година, в кампуса на Американски
университет в България, се проведе конкурс за
награждаване на млади предприемачи с идеи в
приоритетни за Интелигентната специализация
сектори. Конкурса бе организиран от Търговскопромишлена палата – Благоевград, в рамките
на проект „Интелигентна специализация” по
Програмата за трансгранично сътрудничество
„Гърция-България 2007-2013” и в него взеха
участие седем отбора със самостоятелни идеи,
както в областта на информационните и
комуникационни технологии, така и в
биоземеделието и производството на
биохрани. За победител журито избра
отбор „Оренда“, представляван от
Георги Боянов и Мария Шченяева, а
още три идеи бяха определени като
перспективни. Тяхната награда е
предоставяне
на
безплатни
консултации при разработване на
бизнес планове и кандидатстване за

Partner 9
Chamber of Commerce
Blagoevgrad
cci-bl.org
SMART-COMPETITION
FOR YOUNG ENTREPRENEURS

The selection is determined by a jury of experts
and the evaluation process was conducted in
three stages:
1. Eligibility check
2. Pre-evaluation
3. Presentation to the audience and final assessment
AT THE COMPETITION FOR YOUNG
ENTREPRENEURS VIE SEVEN TEAMS

On 04.23.2015 year on the campus of American University in Bulgaria, held a contest to
award young entrepreneurs with ideas in priority sectors for smart specialization. Competition
was organized by the Chamber of Commerce Blagoevgrad, in the framework of the "smart
specialization" in Cross Border Cooperation
Programme "Greece-Bulgaria 2007-2013" and
was attended by seven teams with individual
ideas, both in the field of information and communication technology, as well as in organic
farming and production
of organic food. Jury
chose the winner team
"Orenda", represented
by Georgi Boyanov
and Mary Shchenyaeva but three ideas
have been identified as
promising. Their reward is providing free
advice in developing
business plans and

Интелигентна специализация
Smart Specialization
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ПУБЛИЧНОСТ
PUBLICITY
http://www.tv1channel.org/
40 излъчвания в 4
поредни дни
в часовете:

08:37
09:54
11:56
13:50
17:24
17:48
19:17
19:56
22:27
23:31

Интелигентна специализация
Smart Specialization
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ПУБЛИЧНОСТ
PUBLICITY
http://www.tv1channel.org/
40 broadcasts in 4
consecutive days
in the hours:

08:37
09:54
11:56
13:50
17:24
17:48
19:17
19:56
22:27
23:31

Интелигентна специализация
Smart Specialization
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ГАЛЕРИЯ
GALLERY
SMART-PP9-2.3-SEMINARPRESENTATION

Интелигентна специализация
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ГАЛЕРИЯ
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РАЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
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.

Гледайте в YouTube нашите клипове и презентации:
https://www.youtube.com/watch?v=hKR1OeMy-r4
https://www.youtube.com/watch?v=Gudpf7N6sWo
https://www.youtube.com/watch?v=UwZ8UwI-e-4
https://www.youtube.com/watch?v=01_hiRle2N8
https://www.youtube.com/watch?v=IWaasBih7qs
https://www.youtube.com/watch?v=c7BskR_2MwI

ЕВРОКОНСУЛТА ЕООД ®
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 under the European
Territorial Cooperation Program 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 Program Greece - Bulgaria
2007-2013.

Watch in YouTube our spots and presentations:
https://www.youtube.com/watch?v=hKR1OeMy-r4
https://www.youtube.com/watch?v=Gudpf7N6sWo
https://www.youtube.com/watch?v=UwZ8UwI-e-4
https://www.youtube.com/watch?v=01_hiRle2N8
https://www.youtube.com/watch?v=IWaasBih7qs
https://www.youtube.com/watch?v=c7BskR_2MwI

Изготвено от
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КОНТАКТ
CONTACT
Бизнес инкубатор – Гоце Делчев,
Център за подпомагане
на предприемачеството
2900 Гоце Делчев,
тел. + 359 751 60404
bi-gd@abv.bg
www.bi-gd.org

Business Incubator – Gotse Delchev,
Entrepreneurship Promotion Centre
Bulgaria
2900 Gotse Delchev
tel. + 359 751 60404
bi-gd@abv.bg
www.bi-gd.org

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.

Интелигентна специализация
Smart Specialization

