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Площад Алта Бадахос

Трета междурегионална среща в Бадахос
През м. Декември 2016 г. е проведена Третата междурегионална среща по проект INTRA в испанския регион
Естремадура, град Бадахос.
По време на срещата се проведоха следните събития:
• Междурегионален тематичен семинар;
• Представяне на идентифицираните добри практики (ДП) и опознавателни посещения на регионалните МСП;
• Заседание на междурегионалната работна група;
• Заседание на Направляващия комитет.
На 13ти Декември 2016 г. участниците в проекта взеха участие в Междурегионалния тематичен семинар, проведен в
Научния и технологичен парк на Естремадура, организиран от FUNDECYT-PCTEX. Фокусът на семинара е върху трите
под-теми дефинирани за Междурегионалната работна група: Ръководство, организация и управление на политики за
интернационализация; Обучение и човешки ресурси, необходими за интернационализация; Финансови ресурси за
интернационализация. Специално внимание е обърнато на политиките, които са в обхвата на проекта.
На 14ти и 15ти Декември 2016 г. се проведе Второто опознавателно посещение по проекта с цел представяне на
добрите практики за подкрепа на интернационализацията на МСП, идентифицирани в регион Естремадура от
FUNDECYT-PCTEX.
Опознавателното посещение започна с общо представяне на регионалните политки за интернационализация от г-н
Антонио Руиз Ромеро, генерален секретар - икономика и търговия към Регионалното правителство на Естремадура и
г-жа Ниевес Франко, представител на Естремадура Аванте. Продължи с Второто заседание на Междурегионалната
работна група, на което FUNDECYT-PCTEX представи Доклада за оценяване на ДП на България и се достигна до
съгласие за използване на единни данни, позволяващи бъдещ анализ.
Събитието завърши с провеждане на Второто заседание на Направляващия комитет, на което са обсъдени нужните
усилия и планиране за предстоящите дейности по проекта, особено касаещи Ситуационния анализ на всеки участващ
регион/държава. След това CAPITANK представи доклад за текущото медийно въздействие на проекта.

Опознавателни посещения
Опознавателното посещение на Естремадура (Испания) включи
представяне
на
няколко,
подкрепящи
интернационализацията,
регионални инструмента от Естремадура Аванте (организация, тясно
свързана с Регионалното правитеслство на Естремадура), Търговската
камара и регионалното предприятие “Iberoexport”. Избраните ДП са
следните:
• Насърчаване на интернационализацията на МСП;
• Консолидираща интернационализация на МСП;
• Промоционален бранд;
• Експортни консорциуми;
• Международна програма за обществени поръчки;
• Взаимно допълващи се услуги;
• Международен промоционален план;
• Подкрепяща програма XPANDE;
• Подкрепяща програма XPANDE Digital;
• Ibero експорт;
Iberoexport сподели опита си като бенефициент по подкрепящи
инструменти за интернационализация, предоставяни в региона. По-късно
са посетени две регионални МСП, които също са се възползвали от
представените регионални инструменти. Избраните МСП са следните:
• COCIPREX – производство на дълбоко замразени гурме хапки,
използвайки висококачествени продукти.
• SEÑORÍO DE MONTANERA – развъждане на 100% Иберийски
прасета и производство на шунка и други месни продукти
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Направляващ комитет

Вътрешно-организационни семинари

РГЗС - Марибор
Втората среща на заинтересованите страни в Словения
е проведена в петък, 17ти Февруари 2017 г. в Марибор
на територията на MRA.
Участие взеха 16 лица.
Срещата включи следните точки:
1. Информация относно ДП за интернационализация,
като част от Опознавателните посещения в град
Варна и Естремадура;
2. Подготвителни
дейности
за
организирането
опознавателно посещение на словенските ДП,
които ще бъдат представени на 15ти Март 2017 г.;
3. Семинар: Модел за интернационализация.

РГЗС - Варна

В понеделник, 13ти Февруари 2017 г. Агенцията за
регионално развитие на Марибор (MRA) организира
втория си Вътрешно-организационен семинар, по
време на който опитът, събиран по време на проект
INTRA е споделен с екипа на отдел “Регионално
развитие”. В същото време останалите колеги от MRA
идентифицираха синергии с техните програми, като
основни бяха програмата за обучение на млади
предприемачи и инициативата за самостоятелност в
рамките на региона. Презентацията на г-жа Амна
Поточник се отнесе към обзора на механизмите за
примери за ДП в рамките на Interreg Europe и
споделянето
на
знания
относно
ДП
за
интернационализация в други региони от проекта:
Варна (България) и Естремадура (Испания).

Други мероприятия

Втората среща на заинтересованите страни във Варна
се проведе на 10ти Март 2017 г. Присъстваха
представители на Министерството на икономиката ГД “Европейски фондове за конкурентоспособност”;
Областна администрация Варна; подкрепящи
бизнеса организации; НПО; EEN-Добрич и МСП от
региона. По време на срещата се представи етапа на
изпълнение на проекта INTRA, с акцент върху
дейностите по Регионалният ситуационен анализ.
Представено е и временното оценяване на първото
опознавателно посещение, заедно с добрите практики
на Естремадура, които бяха представени по време на
Второто опознавателно посещение в Бадахос.
В края на срещата, присъстващите избраха някои от
представените добри практики, които според тях, биха
се трансферирали успешно в региона. Постигна се и
съгласие - окончателно валидиране на добри практики
да се състои след като завърши последното
опознавателно посещение от първия кръг. Всички
участващи се съгласиха за важната роля на групата и
участието и в проекта.

На 20ти Октомври 2016 г. проекта INTRA бе поканен да
участва в мероприятието “Строеж на Естремадура чрез
териториално
сътрудничество”,
организирано
от
Регионалното правителство на Естремадура, чрез
Офисът за европейски проекти в Мерида (Испания).
Целта на срещата е да
повиши
осведомеността
относно възможностите за
сътрудничество с други
европейски региони и така
да се насърчи участието
на организации от региона
в програмите - Interreg
SUDOE и Interreg Europe.
Представляван от г-жа Лусила Кастро Ровилярд
(FUNDECYT-PCTEX), проекта INTRA е презентиран,
като успешен пример на програмата Interreg Europe,
като заедно с целите на проекта, разяснени бяха
различните му фази и развитието на проектната идея.
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РГЗС - Варна

Предстоящо опознавателно посещение - Марибор
На 15ти и 16ти Март 2017 г. ще бъде организирано двудневно
опознавателно посещение, домакин на което ще бъде водещият
партньор по проект INTRA - MRA.
Събитието ще започне с пресконференция, с представляващи от
Министерството на икономиката и технологическо развитие, ГД
Туризъм и интернационализация, маг. Полона Жерина –
ръководител на отдел за интернационализация и чуждестранни
инвестиции, маг. Ана Божичник – висш служител, които ще
сложат начало на сутрешната сесия, последвани от 21 примера
за ДП.
Добрите практики са в сферата на: икономическата дипломация
на Словения, експортно кредитиране и инвестиционни
застраховки, финансови услуги за износители, финансиране на
дъщерни фирми, анализ и информационни услуги за износители,
дялово финансиране под формата на сийд и венчър капитал,
търговия с финансови продукти, експортен портал, бизнес
партньорства, панаири, словенски бизнес клубове, пазарни
проучвания, нови мерки за интернационализация, услуги за
интернационализация, трансгранични услуги, GoGlobal Словения
и други.

На
вторият
ден
ще
бъдат
представени
допълнителни примери за добри практики на
компании, които извършват износ на трети пазари и
са се възползвали от услуги от публичния сектор.
Следните компании ще бъдат посетени на място:
• Krebe-Tippo d.o.o.,
• IOS d.o.o.,
• Geberit Slovenia

Описание на Проект INTRA
Проектът се фокусира върху ролята на публичните власти в създаването на услуги за насърчаване на
интернационализацията и подкрепа на конкурентоспособността на регионалните икономики, като по този начин
допринася за постигането на целите, заложени в Стратегия Европа 2020.
Разработен от партниращите организации, той надгражда досегашните изследвания в сферата на
интернационализацията и подчертава важността на регионалното партньорство, изградено на база на
четворната спирала, включващо университети, бизнес, гражданско общество и публични власти.
Заинтересованите участници целят изследване и проектиране на нови политически модели по
интернационализация, по-широко възприемане на добрите практики, подбрани от регионите по проект INTRA с
цел изготвянето на нови проектни предложения, които да бъдат финансирани по съответните национални
политики на сближаване за периода 2014-2020г.
За да се улесни създаването на политики на регионално ниво, базирани на опита, основната цел на INTRA
е по-доброто разбиране и концентриране върху интернационализацията на МСП, в частност касаеща
политическите инструменти, покривани от Европейския фонд за регионално развитие.
Целите на INTRA са да предостави по разбираем начин очертанията, оценката и бенчмаркинга на
различни услуги по интернационализация, достъпни в регионите, да набележи добрите практики/пропуски, които
улесняват/възпрепятстват процесите по интернационализация на МСП, на различни нива.
При селектирането на ДП, работещите стратегии и инструменти, които засилват влиянието на ДП и
запълват пропуските в програмите за регионално развитие ще бъдат описани и доразвити в Препоръки за
политики. След това те ще бъдат приложени в Регионални планове за действие, чиято цел ще бъде да
допринесат за подобряването на политиките за интернационализация в съответствие с нуждите на МСП и
пропуските, които не могат да бъдат запълнени от съществуващите инструменти.
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