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 Влиянието на нови технологии 

внедрени в МСП в селски райони 

 Срещи с местни заинтересовани 

страни и обществени консултации 

 Международна работна среща за 

центрове за подкрепа на иновации на 

местно равнище  

 Настоящи дейности по проекта 

 Предстоящи събития  

 

НАКРАТКО ЗА ПРОЕКТА 

INNOGROW ще изиграе важна роля в подкрепа 

на модернизацията на съществуващите МСП и 

в разпространението иновативни стартъп 

проекти чрез политики, които насърчават 

внедряването на нови технологии и иновативни 

бизнес модели от МСП в селските райони. 

 

 

Скъпи читателю! 

Добре дошъл във второто издания на информационния бюлетин на проекта 

INNOGROW! 

INNOGROW e eвропейски проект финансиран от програмата INTERREG Europe, 

който има за цел да подкрепи модернизацията на вече съществуващите МСП и и 

разпространяването на иновативни стартъп проекти чрез политики, които 

насърчават внедряването на нови технологии и иновативни бизнес модели от 

МСП в селските райони.  

В следващите страници ще намериш ифнормация за дейностите на проектния 

консорциум за миналите, настоящите и бъдещите проектни дейности, 

постигнати резултати и предстоящи събития, както и интересни заключения 

направени в следствие на проучванията по проекта, срещите с местни 

заинтересовани страни, обществените консултации по проекта с експерти, 

местни институции и МСП в селските райони.  

Информационният бюлетин на INNOGROW ще излиза на всеки 6 месеца. Чрез 

нашият уеб сайт и  периодичният информационен бюлетин, ние ще ви 

информираме за нашият прогрес и постигнати резултати.  

Екипът на проект INNOGROW! 

 

 ИСКАШ ЛИ ДА СИ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ПРОГРЕС? – ЗАПИШИ СЕ ЗА 
НАШИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН В САЙТА НА ПРОЕКТА! 

Subscribe to our newsl(www.iАбон 

 



  

 

 

 

Целта на дейност A1.1 по проект INNOGROW бе 

да се представи въздействието на 12 нови 

технологии (например биологично земеделие, 

нови култури, селективно размножаване, 

онлайн поръчки и инструменти за доставка), 

подходящи за МСП в селските райони, за да се 

идентифицират благоприятните фактори и 

бариери за приемането на всяка една 

технология за подпомагане на икономиката в 

селските райони, както и да се осигури 

политически препоръки, полезни за публичните 

органи за това как да се създадат благоприятни 

условия и предложат стимули за МСП за 

интегриране на иновативни решения. 

Внедряването на нови технологии дава 

множество икономически, социално-

икономически и екологични ползи за МСП в 

селските райони, като допринася за бизнес 

конкурентоспособността и производителността 

им, като  те са:            a) увеличение на печалбата, 

б) интернационализация и достъп до нови 

пазари и в) създаване на нови работни места. 

Бизнесите внедрили нови технологични 

иновации (например селективно 

размножаване) също подобряват своята бизнес 

ефективност, намаляват оперативните разходи 

и екологичния отпечатък от дейността си. 

Например, с използването на интелигентни 

измервателни уреди могат да се намалят 

разходите за управление на бизнес чрез по-

добро използване на ресурсите;  прецизното 

земеделие може по същество да намали 

несигурността на добивите чрез осигуряване на 

подходяща комбинация от технологични 

елементи в производството на растителни 

култури. Резултатите от изследванията 

показват, че МСП в селските райони са 

изправени пред широк кръг от пречки, което 

възпрепятства внедряването на иновациите. 

Основните пречки пред иновационната 

дейност могат да бъдат открити на нивото на 

организация и умения. МСП в селските райони 

са засегнати преди всичко от липсата на 

технологична експертиза, липсата на актуална 

информация за пазара и недостиг на 

квалифицирани работници. Финансовите 

трудности, неблагоприятни регулаторни 

условия и пазарен риск също представляват 

значителни пречки за приемането на нови 

технологии. 

Като се има предвид разнообразието на 

бариерите пред внедряването на 

иновации за МСП в селските райони, 

подкрепата трябва да бъде на широка 

основа и да включва както финансови 

стимули, така и нефинансова подкрепа.  

Това изисква различни предложения за 

подпомагане, за да се преодолеят  

основните пречки пред МСП, като се 

стреми да се стимулира приемането на 

нови технологии сред МСП в селските 

райони. Политиците са силно 

заинтересовани да предоставят стимули 

за МСП чрез: а) предоставяне на 

разнообразни източници на финансиране 

като да се свежда до минимум времето, 

необходимо, за да получаване на 

необходимите грантове, б) насърчаване 

на сътрудничеството между МСП в 

селските райони (вертикално или 

хоризонтално) за постигане на икономии 

от мащаба или за достъп до знания, 

умения и специализация, които в момента 

не са на разположение в рамките на 

фирмата, подпомагане на МСП, работещи 

в земеделието, горското стопанство, 

животновъдство за навлизане на нови 

пазари, насърчаване на 

интернационализацията. 

 

 

 

 

През първата година на проекта INNOGROW, се 

проведоха 13 срещи с регионални 

заинтересовани страни и 6  обществени 

консултации бяха организирани от 

партньорите по проекта на регионално ниво с 

участието на ключови регионални 

заинтересовани страни и политици. 

Такива събития са отлична възможност за 

партньорите по проекта, за да събират ценна 

информация за конкретните мерки и стимули, 

които са необходими, за да се планира и 

подкрепи приемането на иновациите от 

икономиката в селските райони по време на 

жизнения цикъл на проекта и да се гарантира 

постигането на консенсус по отношение на 

промените за насърчаване на иновации в 

областта. 

Серия от дискусии и работни групи позволи на 

участниците да: а) разследват социално-

икономическо и екологично въздействие на 

иновативните технологии както на регионално, 

и на бизнес ниво, б) идентифициране на 

стимулите и бариерите, които оказват влияние 

върху приемането на иновациите от страна на 

МСП в селските райони, и в) различните 

подходи, които могат да се използват от 

политиците, за да стимулират внедряването на 

на иновациите и да подкрепят създаването на 

иновативни схеми за сътрудничество. 

Партньорите по проекта и основните 

заинтересовани страни също са работили по 

потенциални спомагателни дейности, които 

биха могли да бъдат предвидени, за да се 

подобри допълнително участието на МСП в 

дейностите по проекта, като се гарантира по 

този начин валоризация на резултатите от 

проекта и мултиплициране на въздействието  

Като цяло, заинтересованите страни признаха в 

INNOGROW  голям потенциал за подобряване 

на конкурентоспособността и 

производителността на  МСП в селските райони 

и видяха шанса  да се допринесе за устойчивото 

регионално развитие и интелигентна 

специализация.  

 

  

Ефектът от внедряване на 
иновативни технологии за 
МСП в селските райони 

Срещи с местни заинтересовани страни & обществени консултации 

 



  

 

 

 

Междуродната работна среща на центрове за 

подкрепа на иновациите се проведе на 2-3- 

март 2017, в Леко, Ломбардия, Италия. 

Фондация за екология Ломбардия беше 

домакин на събитието. Всички партньори по 

проекта взеха участие в семинар с външни 

експерти от техните страни. По време на 

семинара, представители на местните власти се 

възползваха от възможността да обменят 

мнения и идеи с техни колеги, да се запознаят с 

политически мерки и стратегии, прилагани в 

други региони и да видят общ подход за 

разработването, организирането и 

провеждането на успешни центрове за 

подкрепа на иновациите, които предоставят 

практическа информация за нови технологии, 

иновационни процеси и подходящи финансови 

инструменти. Дискусията се оформи около три 

тематични области: а) предизвикателството за 

иновации за развитие на селските МСП, б) нови 

пробивни технологии за МСП в селските 

райони, както и в) иновации за развитие на 

бизнеса и подкрепа на иновациите услуги. Гост-

лектори изнесоха презентации във всяка сесия, 

придружени с  кръгли маси и интерактивни 

упражнения, които улесниха взаимодействието 

и обмена на идеи на участниците, както и 

демонстрацията и прилагането на съответните 

умения за вземане на решения.  

В допълнение,  семинарът беше и повод за 

партньорите по проекта да обсъждат и 

споделят своя опит в изпълнението на 

регионални политики за стимулиране на 

приемането на иновативни технологии 

сред МСП в селските райони и 

подпомагане на развитието на 

иновативни стартиращи фирми, свързани 

със специфични дейности за селските 

райони. Презентации също бяха 

доставени по следните теми:: 1) Политики 

за насърчаване на иновациите в 

хранително-вкусовия сектор, 2) 

Европейски проекти и политики за 

иновации и 3) Предишният опит на 

Ломбардия в подкрепа на иновативните 

МСП. 

Плодовете на международната среща са 
били документирани в обобщен доклад, с 
подробни протоколи от заседанията, 
списъци за действие, обобщения на 
резултатите и основните изводи. 

.

 

В изследователската фаза на проекта са в ход 

две ключови дейности по изпълнението на 

дейностите. 

Дейност 1.2: Идентифициране на нови 

успешни бизнес модели за МСП в селски 

райони 

Дейността включва  идентифицирането на нови 

бизнес модели за МСП в селските райони като 

преструктуриране и диверсификация на 

продукцията, кооперативи за маркетинг, нови 

хоризонтални и вертикални модели на 

сътрудничество. 

Целта на тази дейност е да информира 

създателите на политики за съществуващите и 

потенциални ползи от нови бизнес модели за 

МСП в селските райони и  промотирането 

подобрението на собствените политики, като 

приоритетните им мерки да са базирани на 

успешни добри примери. 

 

 

Партньорският консорциум в момента 

работи по събирането на 40-80 случая на 

иновативни бизнес модели за МСП в селските 

райони от цяла Европа, двадесет, от които ще 

бъдат представени като добри практики. 

Дейност 1.4: Изследване на факторите, 

които влияят върху внедряването на 

иновации от МСП в селски райони 

Дейност A1.4 включва проучване с всички 

заинтересовани страни в регионите на 

INNOGROW за анализирането на бариерите и 

стимулите, които влияят върху инвестициите на 

МСП в селските райони за нови технологии и 

участие в иновативни мрежи за 

сътрудничество.  

Анализът на събраните данни ще бъде 

систематизиран в доклад, който ще представи 

бариерите и стимулите, които оказват влияние 

върху МСП в селските райони в Европа относно 

техните инвестиции в иновативни  

 

 

 

 

технологии и участието им в  иновативни 

модели и мрежи на сътрудничество. 

Дейността иска да представи преглед,  който 

да е полезен за създателите на политики, като 

им помогне да разберат кои са 

административните пречки пред внедряването 

на иновации от МСП в селските райони и да 

подобри имплементацията на нови  политики 

на местно ниво чрез приемане на стимули за 

МСП, които инвестират в иновативни 

технологии или  участват в иновативни мрежи и 

модели на сътрудничество. 

Партньорският консорциум в момента работи  

по събирането на данни чрез специален 

въпросник адресиран до експерти, в това число 

собственици на МСП в селските райони. 

 

Международна 
работна среща за 
подкрепа на 
иновационните 
центрове за МСП  

 

Дейности по проекта, които са в ход 
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Дейност A3.3 включва организацията на международна работна среща за стимулиране на развитието на иновативни продукти в Стара 

Загора, България. Всички партньори ще участват с експерти от своите страни, за да обсъдят регионални стратегии за насочване на 

прилагането на политики към стимулиране на развитието на иновативни продукти. Целта на работната среща е  да насърчи обмяната на 

идеи и опит за прилагането на мерки за подкрепа на дейности, които да насърчат МСП в селските райони да внедрят нови технологии и 

процеси по развитие на нови продукти. 

Подробности за работната среща: 

 

Тематична област Развитие на иновативни продукти 

Домакин 
Агенция за регионално икономическо развитие – Стара 
Загора 

Период 6-7 Юни 2017 

Място Стара Загора, България 

Език Английски 

Брой участници 20 – 35 участника 

Видове участници 
Представители на местна власт, експерти и 
заинтересовани страни 

Формат Презентации, дискусии, интерактивни презентации 

Лице за контакт 
Венелин Добрев 
office@szeda.eu 

 

ПАРТНЬОРИ 

 

Регион Тесалия, Гърция 

 
Фондация за екология Ломбардия (Италия) 

 

Регион Земгале (Латвия) 

 

Университет на Нюкясъл (Великобритания) 

 

Агенция за регионално икономическо развитие – 

Стара Загора (България) 

 

Агенция за регионално развитие на регион Пардубице 

(Чехия) 

 
Търговско-промишлена палата Молизе (Италия) 

 

Агенция за регионално развитие на Горенския регион 

(Словения), Център за подкрепа на бизнеса в Кран 

(Словения) 

 

Неправителствена организация в частна полза „Паном 

Новум” за иновации в регион Западна Трансдунавия 

(Унгария) 

Предстоящи събития – Международна работна среща в Стара Загора, България  

 

Проектът ще се проведе на два 

етапа.  От 2016-та до 2019-та, 

изпълнението на дейностите ще 

има за цел да постигне подобрения 

в споменатата област. Тези 

подобрения ще бъдат тествани през 

втората фаза на проекта от 2019-та 

до 2021-ва с определени целеви 

групи: МСП и създатели на 

политики, за промотиране на 

предприемачеството и 

конкурентоспособността в селските 

райони.  

 



  
 

 


