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• Въздействие на проучването от Covid-19: 
Основни констатации 

•   Новини за партньорите 

•   Предстоящ онлайн семинар 

• Регионални срещи на заинтересуваните 
страни 

 

       PROJECT AT A GLANCE 

INNOGROW вече изигра важна роля в 
подкрепата на модернизацията на 
съществуващи селски МСП и 
разпространението на иновативни стартиращи 
предприятия чрез политики, които насърчават 
приемането на технологии и иновации на 
бизнес модели от селските МСП.  

Дейностите по 5-та покана целят да разширят 
допълнително това усилие, като същевременно 
изучават въздействието на пандемията COVID-
19. 

От 1 октомври 2021 г 

30 септември 2022 г 

Общ бюджет: 308 124,50 € 

 

 

Уважаеми читатели, 

Добре дошли във второто издание на бюлетина на проект INNOGROW в рамките на 5-
та покана за допълнителни дейности! 

INNOGROW е европейски проект, финансиран от програмата INTERREG Europe, 
който има за цел да подкрепи модернизацията на съществуващите МСП в селската 
икономика и разпространението на иновативни стартиращи предприятия чрез 
политики, които насърчават приемането на технологии и иновации на бизнес 
модели от МСП в селските райони. 

В рамките на петата покана на Interreg Europe партньорите на INNOGROW проучват 
въздействието на COVID-19 върху иновациите и дейностите за растеж на селските 
МСП и идентифицират обещаващи пътища за възстановяване и устойчивост. 
Дейностите по обмен на опит и практики ще насърчат по-нататъшното 
сътрудничество, както и разработването на знания в подкрепа на МСП в 
изграждането на устойчивост за по-нататъшна криза. 

В следващите редове ще прочетете информация за минали, настоящи и бъдещи 
дейности по проекта, ключовите резултати от него и предстоящите събития, както и 
интересни заключения, направени от съвместното проучване за въздействието на 
COVID-19 върху МСП в селските райони. С  уебсайта на проекта и този периодичен 
бюлетин, ще имате възможността да се информирате за нашия напредък и ключови 
резултати. 

Екипът на проект INNOGROW! 

ИМАТЕ ЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ INNOGROW И ДА СТЕ В ТЕЧЕНИЕ 
С НОВИНИТЕ ПОКРАЙ ТОЗИ ПРОЕКТ? 

Абонирайте се за нашия бюлетин през уебсайта https://www.interregeurope.eu/innogrow/ 

или се свържете с координатора на проекта: s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr  

 

Проектът накратко 

https://www.interregeurope.eu/innogrow/
mailto:s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СЪВМЕСТНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ: Някои 
основни открития 

 

 

 
 

СЪВМЕСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ: 
Въздействие на COVID-19 
върху МСП в селската 
икономика 

 
Като тласък на допълнителните дейности АРИР -Стара Загора 
(България) и FLA (IT) подготвиха и споделиха с консорциума две 
отделни методологии, въз основа на които участващите партньори 
събраха информация относно предизвикателствата при управлението 
и изпълнението на политиката поради COVID-19 криза. Основната 
цел на тази дейност беше да се определят най-добрите политически 
отговори в регионите на INNOGROW. 

Първата част от изследването, което е координирано от FLA, 
включваше провеждането на теренно проучване, насочено към 
регионалните заинтересовани страни, относно социално-
икономическото въздействие на COVID-19 върху селските МСП в 
регионите INNOGROW в ключови икономически сектори 
(земеделие, животновъдство и селски туризъм). Общо 84 респонденти 
(представители на фирми от селски МСП) участваха от 7 държави от ЕС. 

Втората част от изследването беше извършена от самите партньори по 
проекта. Тази част се състоеше от въпросник, имащ за цел да проучи 
политическите предизвикателства и отговорите на кризата с COVID-
19 в регионите на INNOGROW. 

АРИР – Стара Загора и анализира горната информация и разработи 
първия доклад за допълнителните дейности, а именно „Съвместно 
тематично проучване за въздействието на COVID-19 върху 
дейностите за иновации и растеж на МСП в селските райони, 
предизвикателствата на партньорите при прилагането на 
политиката и пътищата за възстановяване и устойчивост”. 

Фигура 1: Общо въздействие на COVID-19 върху 
бизнес дейностите и икономическа заплаха за  
бъдещия бизнес. 

Пълният доклад беше финализиран през март 2022 г. и 
беше публикуван на проектния уебсайт! 

Фигура 2: Въздействие върху ежедневните операции 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/innogrow/library/


  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ 

В продължение на два дни целият екип на Националния иновационен център за 
селски предприятия (NICRE) се срещна за първи път лично в квартал Хеликс на 
Нюкасълския университет. Това включваше над 25 членове от Института за 
изследване на провинцията и общността (CCRI – Университет на Глостършър), 
Кралския университет по земеделие и Центъра за предприемачески изследвания (ERC 
– Warwick Business School), които се събраха, за да обсъдят бъдещите насоки на 
иновациите и предприемачеството в селските райони и изучаваха най-добрите 
практики от първите 2 години работа на NICRE. 

Чухме за резултатите от широкомащабното бизнес проучване (с над 4000 участници), 
няколко разговора за текущите ни изследователски направления и планирахме как да 
подходим към политиците с нашите резултати. Също така имаше и  интерактивни 
семинари, в които изследователи от университетите планираха сътрудничество и 
споделиха знания за нови и предстоящи тенденции в селските предприятия и 
иновации. 

Търговската камара на Молизе е една от точките за цифрови 
предприятия – (т.нар. PID), упълномощена от 
Министерството на икономическото развитие (като част от 
„Националния индустриален план 4.0 – инвестиции, 
производителност и иновации“). 

В рамките на националната предприемаческа мрежа 4.0, 
призната от Министерството на икономическото развитие 
(MISE), PID имат ролята на „начална точка“ в инициирането 
на „E 4.0“ процесите на цифровизация на компаниите. Те 
всъщност са посветени на малките и средни предприятия от 
всички икономически сектори, за да ги информират и да ги 
доближат до четвъртата индустриална революция и до 
новите базови технологии на „Индустрия 4.0“, 
разпространявайки дигитална култура и практика сред 
своите компании чрез дейности на: 

 обучение и популяризиране на въпроси, свързани 
с Индустрия 4.0 (базови технологии, основни 
приложения в различните сектори и др.) 

 информация (налични стимули, мрежови услуги за 
Индустрия 4.0). 

 техническа помощ за оценяване на степента на 
цифрова зрялост на компаниите чрез два 
специфични инструмента за цифрова оценка, 
предназначени да разберат техните нива на 
цифровизация. 

 ориентиране (PID ориентации). 

Ориентационната дейност, която следва оценката на 
степента на цифрова зрялост на компаниите, включва по-
специално следните интересни интервенции: 

• НАСТАВНИЧЕСТВО: Фирмите, които вече са 
наясно с нивото си на цифрова зрялост (придобито 
например чрез услугата за оценка) или които са в 
началото на пътя на цифровата трансформация на 
производствените си процеси, се нуждаят от 
специализирана подкрепа при избора и 
определянето на най-добрите стратегии за 
прилагане. 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

• За този тип компании, PID на Търговската камара на Молизе 
предоставя мрежа от мениджъри и / или бивши мениджъри и / 
или предприемачи със силни умения в областта на технологиите 
Enterprise 4.0, които в ролята на ментори предоставят своя опит 
на  компаниите, спазвайки кодекс на поведение, който 
предвижда, наред с други неща, поверителността на данните и 
информацията, обменяни с компаниите. 

• Чрез срещи с ментори, компаниите ще бъдат подпомогнати да 
управляват сложни дигитални иновационни проекти и процеси 
на промяна, благодарение на уменията и опита на хора, които са 
ги изпитали пряко. Менторската дейност може да се 
осъществява както чрез директни срещи, така и в режим „уеб 
менторство“. 

• СЪВПАДАЩА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
• СЪОТВЕТСТВИЕ С ДРУГИ КОМПАНИИ ЧРЕЗ СИСТЕМИ ЗА 

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ 
• АДРЕСИРАНЕ: допълнителна задача на PID на Търговската 

камара на Молизе е да ръководи и насочва компаниите към 
другите участници в Предприемаческата мрежа 4.0, които 
предлагат специализирани услуги, а именно: 

• „Центровете за цифрови иновации (DIH)“ на търговските 
асоциации, които предлагат разширено обучение по 
технологии и специфични решения за секторите на 
компетентност; 

• „Високоспециализирани центрове за компетентност 
(Център за компетентност)“ или, както е установено в 
Министерски указ от 12 септември 2017 г. чл. 214, полюсите 
от публично-частна форма, които имат за цел да 
предоставят напътствия, обучение и помощни услуги на 
дружествата при изпълнението на проекти за иновации, 
промишлени изследвания и експериментално развитие; 
класацията на определените центрове за компетентност е 
достъпна в приложения раздел на портала MISE. 

Дейностите по PID и резултатите от Доклада за специфичните териториални 
политики и социално-икономическите последици от кризата COVID-19 в 
партньорските територии ще бъдат в центъра на дневния ред на виртуалната 
среща на заинтересованите страни на Innogrow, която ще се проведе през май 
следващата година от Търговската камара на Молизе (Италия). 

 

 

 

  

 

Цялостна среща на NICRE 



  

 

 

Едно от най-големите предизвикателства 
пред управлението на горите през 21-ви век 
е подготовката на дървесните насаждения 
за климатичните промени. Цифровизацията 
е част от решението за повишаване на 
устойчивостта и устойчивостта на горите: 
интелигентните гори, основани на система 
от интелигентни сензори, ще позволят не 
само по-точно наблюдение и разбиране на 
горските екосистеми, но и планиране и 
прилагане на ефективни интервенции, 
които подпомагат устойчивостта. 

Д-р Корнел Чимбер, заместник-декан по 
научните изследвания и външните 
отношения във Факултета по горско 
инженерство на Университета в Шопрон, 
подчертава значението на развитието на 
научни изследвания, основани на 
съвременни технологии и системи за 
управление, като се използват получените 
данни. Климатът и неговите промени могат 
да бъдат изчислени на базата на данни от 
поне 30 години, но с помощта на сензори, 
инсталирани в гората, връзки, за които 

можем само да предполагаме, могат да 
бъдат открити и проверени в рамките на 
няколко години. В допълнение към 
предоставянето на нов поглед върху 
опазването на горите и сложните 
взаимодействия на горските екосистеми, 
интелигентните сензори могат също така да 
наблюдават в големи подробности процеси 
на отделните дървета и да ги свържат с тези 
от околната среда. Интелигентните сензори 
могат да предизвикат редица изследвания, 
които досега не са били възможни или са се 
осъществявали само чрез работа на терен. 

Наред с други неща, с изследванията и 
преподаването на този процес се занимава 
и новосъздаденият Институт по геоматика и 
културно инженерство към Факултета по 
горско стопанство на Университета в 
Шопрон, Унгария. 

 

Източник на оригиналното 
интервю:https://www.agrarszektor.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Големия план на университета в Шопрон: интелигентни гори 
за борба с изменението на климата 

NICRE представя "Доклад за състоянието на предприятията в 
селските райони: Влиянието на пандемията от Covid-19 върху 
предприятията в селските райони: опит и устойчивост" 
 
 NICRE публикува първия ни доклад "Състояние на предприятията в 
селските райони", фокусиран върху въздействието на COVID-19 
върху МСП в селските райони. По-долу е представено резюме:  

Пандемията от Covid-19 разкри както печеливши, така и губещи сред 
предприятията в селските райони, като най-често срещаният 
отговор от страна на селските предприятия беше, че пандемията е 
имала едновременно положителни и  отрицателни последици за тях. 
През предходните 12 месеца, 42 % от селските фирми са имали 
намален оборот, а 37 % са съобщили за отрицателни последици. В 
сравнение с градските фирми, селските са по-слабо засегнати. По-
малко вероятното е те да са съобщили за намаляване на оборота, а 
по-вероятно те да са го запазили или увеличили  в сравнение с 
градските фирми. Въпреки това почти половината от анкетираните 
селски фирми отчитат икономическата несигурност, дължаща се на 
Covid-19, като за основна пречка за успеха, голям брой от тях 
посочват намаляване на продажбите/приходите и 
производителността. Две трети от предприятията съобщават за 
отрицателни въздействия, но и за прекъсване на доставките. 
Пандемията от Covid-19 предизвика огромни пазарни иновации сред 
селските предприятия. Така например една трета от тях 
диверсифицираха дейността си, като повече от половината от тях 
разработиха нови канали за продажби, а две трети 
диверсифицираха клиентската си база. 

 

Макар че вероятността за различни иновации е варираща между 
градските и селски предприятия, все пак се наблюдават сходни и 
съществени нива на промяна. 

Няма ясни доказателства, че селските предприятия изостават от 
градските по отношение на пазарните иновации. Използваната 
правителствена подкрепа по време на пандемията беше широко 
разпространена и добре приета от предприятията. Отразявайки 
значителното въздействие на Covid-19 върху предприятията в селските 
райони, три четвърти от тях са използвали поне една форма на 
правителствена подкрепа по време на пандемията (напр. отпуск, 
безвъзмездна помощ от местните власти). Макар че усвояването варира 
между отделните региони и в рамките на тях, като цяло сходна бройка от 
тях са се възползвали от подкрепата и няма ясни доказателства, че 
селските предприятия са имали по-ограничен достъп до помощта за 
бизнеса, свързана с Covid. Правителствената подкрепа е била особено 
полезна за решаване на краткосрочните парични потоци, задържането 
на служителите и оцеляването. Мерките за подкрепа на бизнеса от Covid-
19, обаче като цяло не са подпомогнали по-дългосрочното 
преструктуриране. По-малко от 5 % от селските фирми са заявили, че 
мерките за подкрепа от Covid са били полезни за създаването на нови 
иновации и услуги или за преминаване към нов бизнес план. 

https://www.agrarszektor.hu/


 5 

 

 

  
 

 

 

За пълния доклад и други изследвания, изготвени от NICRE, 
моля, вижте : : https://www.ncl.ac.uk/nicre/research/publications/

 

 

 

Вероятността селските предприятия  да изготвят писмени бизнес планове 
и да притежават формални стратегии за управление на риска е по-малка в 
сравнение с техните градски партньори. Проучването на въздействието на 
пандемията върху резултатите от дейността на предприятията показва 
разнообразие от механизми за справяне, като цяло сред селските 
предприятия са по-разпространени неформалните- семейни стратегии. 
Това се предполага, че е свързано с по-голямото разпространение на 
семейните и домашните предприятия в селските райони. Много от 
собственици на селски предприятия разчитат на семейните ресурси (труд 
и капитал), за да се справят с последиците от пандемията. Вместо да има 
един-единствен набор от "най-добри практики", които да подпомагат 
устойчивостта на бизнеса, успешно се използват редица варианти, като 
тяхната целесъобразност и използване варираха в различните фирми, 
сектори и населени места. По време на пандемията малко селски 
предприятия са работили с бизнес консултанти. По-малко от 10 % от 
селските предприятия действително са работили с бизнес съветник или 
ментор, а само една четвърт са заявили, че подкрепата от тях би била 
полезна за справяне с кризата от Covid-19. Други форми на подкрепа (като 
например: достъп до бизнес лидери с подобен опит или онлайн 
информация за това как други предприятия са преодолели подобни 
проблеми) се считат за по-ефикасни. Тези данни сочат, че начинът, по 
който се популяризират и предоставят бизнес съвети на селските (също и 
на градските) предприятия, особено след преживеният локдаун и 
неговото въздействие върху начините на работа, това може да заслужава 
преосмисляне. 

Значителни различия между селските и градските предприятия са 
очевидни между регионите и секторите, което подчертава 
необходимостта от децентрализиран, по-прецизен и чувствителен към 
селските райони местен икономически анализ и развитие. 
Разнообразието между регионите и секторите, както и във вътрешната им 
обстановка, е особено забележимо по отношение на резултатите от 
предприятията, риск планирането и неговото управление, основните 
цели, видовете подкрепа и възможност за допитване за допълнителна 
информация.  

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

Семинар за финансови синергии (онлайн) 
 
На 4 май 2022 бе организиран  семинар от водещия партньор от регион 
Тесалия за синергиите между ЕС и националните финансови инструменти. 

По време на събитието, партньорите съвместно с техните групи от 
заинтересовани страни и външни експерти, ще работят по използването и 
създаването на синергии с вече съществуващи и нови национални,  както и 
европейски финансови инструменти, за да идентифицират допълнителни 
източници на финансиране за развитието на устойчива мрежа,отнесена към 
бъдещи кризи и с възможност за справяне с индефицираните пропуски в 
техните политически инструменти. Научете повече за програмата и 
връзката за регистрация на уебсайта на проекта website. 

https://www.ncl.ac.uk/nicre/research/publications/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/innogrow/news/news-article/14361/workshop-on-national-eu-financial-instruments/


  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА 

 

Регион Тесалия (GR) 

 
Ломбардийска фондация за околната среда- FLA 
(ИТ) 

 

Регион  Земгале (LV) 

 

Университетът на Нюкасъл ъпон Тайн (UK) 

 

АРИР- Стара Загора (BG) 

 

Агенция за регионално развитие на регион 
Пардубице (CZ) 

 
Търговска камара на Молизе (IT) 

 

Агенция за регионално развитие на Gorenjska, BSC 
Business Support Center Ltd., Кран (SI) 

 

Pannon Novum West-Transdanubian  Регионален 

иновационен център (HU) 

Регионални срещи на заинтересованите страни 
Дейност А3 на проекта включва организирането на онлайн регионални срещи на 
заинтересованите страни между партньорите и ключовите играчи, които решават 
политически въпроси в регионите на INNOGROW, с цел получаване на информация за 
конкретните мерки и стимули, които да бъдат планирани в подкрепа на въвеждането на 
иновации от МСП, които са част то селската икономика в техния регион, и за 
въздействието на COVID-19.  

Всички партньори (с изключение на университета в Нюкасъл) ще организират по една 
регионална среща на заинтересованите страни (на семестър) в своя регион и ще 
представят обобщаващи доклади за събрания опит и направените заключения. Общо ще 
бъдат организирани 14 регионални срещи на заинтересованите страни. 

По време на срещите през първия семестър, партньорите ще имат възможност да обсъдят 
дейностите, продуктите и резултатите от съвместния доклад на А1 за въздействието на 
COVID-19 върху МСП в селските райони и семинара на А2, чиято тема е "Семинар за 
синергии между националните и европейските финансови инструменти". През втория 
семестър дискусиите ще бъдат насочени главно към резултатите от двата семинара А4 
"Планирано намаляване на риска", който ще бъде организиран виртуално от FLA, и А5 
"Зелен и цифров растеж", който ще бъде организиран на място от BSC. 

 

 

7 от 9 партньори на INNOGROW продължават 
сътрудничеството си за дейностите по петата покана, които 
ще се реализират между октомври 2021 г. и септември 2022г. 

 

Намери ни на: 

https://www.facebook.com/Innogrow-521558138039368
https://www.linkedin.com/in/innogrow-project-208aa0128
https://twitter.com/INNOGROW_EU
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