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Опознавателно посещение в Марибор

Опознавателно посещение в гр. Марибор (регион Подравие – Словения)
На 15ти и 16ти март 2017 г. водещият партньор по проект INTRA, Регионалната агенция за развитие на Марибор (MRA), бе
домакин на Третото опознавателно посещение по проекта. Мероприятието имаше три основни цели:
•

Обмяна на опит чрез представяне на идентифицирани добри практики на партньорите по проекта и техните външни
експерти;

•

Създаване на мрежа и контакти между организациите, представящи добрите практики, партньори по проекта и техните
външни експерти;

•

Повишаване на информираността относно проблемите на МСП и политиките за интернационализация.

Първият ден на посещението се проведе в сградата на MRA и бе посветен на представянето на подкрепящи механизми за
интернационализация, както и на успешни примери за прилагането им. По време на пленарната сесия бяха представени 21
добри практики, включително: Програма за промотиране на интернационализацията 2014-2020, Икономическа дипломация,
Подкрепа на експорта на Словения, Капиталово финансиране под формата на seed и венчърен капитал, Търговски
финансови инструменти на NLB, Интернационализация и Чуждестранна директна инвестиция, Основни
интернационализационни услуги от търговски камари за подкрепа на членовете им на австрийския пазар, Go:Global
Slovenia, Крос-иновационен ваучер, Първият технологичен парк на Словения, EEN Словения.
Вторият ден бе посветен на посещения на МСП – успешни примери, където бе представена ефективността на предлаганите
подкрепящи механизми, включително:
•

Krebe-Tippo d.o.o.: компания с повече от 50-годишен опит и традиции в производството на индустриално оборудване за
почистване и преработване, която постоянно се развива и разширява към ЕС и трети пазари по целия свят.

•

IOS d.o.o.: научно-изследователска организация, която се занимава с измервания, изследвания, обучение и предоставяне
на научна и професионална информация относно възобновяема енергия, опазване на околната среда, сензори и нови
материали.

•

Geberit Slovenia, европейски лидер в сферата на санитарни продукти, опериращ като част от интегрирана група с много
силно присъствие в повечето европейски държави, осигурявайки уникална добавена стойност в санитарната технология и
керамиката за баня.

Допълнителни добри практики от България
По време на опознавателно посещение, проведено в гр. Пескара, Италия през месец юни 2017 г., РАПИВ представи
допълнително идентифицирани добри практики от България, насочени основно към подкрепа, предоставяна от браншови и
подкрепящи бизнеса организации към членовете им или към МСП от специфичен сектор.
Българската Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промишленост (ББКДМП) осигурява успешно,
целенасочена подкрепа на своите членове чрез ДП #9, #10 и #11. Изнесеният търговски офис на Центъра за
Външноикономическо Сътрудничество към Българската Стопанска Камара (ЦВИС) е сред най-предпочитаните услуги,
използвани от МСП при първоначално навлизане на международните пазари.
Допълнителните добри практики от България са:
ДП # 9 Секторен експортен портал (ББКДМП);
ДП # 10 Програма за насърчаване на чуждестранни купувачи (ББКДМП);
ДП # 11 Секторно ориентирани търговски мисии от ББКДМП;
ДП # 12 Организиране на международни B2B срещи и участие в международни панаири и изложения (ЦВИС);
ДП # 13 Сътрудничество с чужди посолства и търговски офиси (ЦВИС);
ДП # 14 Изнесен търговски офис (ЦВИС);
ДП #15 Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от централна
и източна Европа (ЦИЕ);
ДП # 16 Търговска онлайн платформа за популяризиране на земеделски продукти от ЦИЕ към китайския пазар;
ДП # 17 Център на промишлеността на Република България в Москва;
ДП # 18 Обучения и семинари за интернационализация предоставяни от Изпълнителната Агенция за Насърчаване на
Малките и Средните Предприятия.
Чрез тези практики, подкрепящите бизнеса организации и публичните власти осигуряват ценна подкрепа на българските
МСП във всяка фаза на тяхната интернационализация.
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Снимка по време на събитието в Пескара

Четвърто междурегионално събитие в гр. Пескара (регион Абруцо – Италия)
През месец юни 2017 г, в рамките на проект INTRA се проведе Четвъртото междурегионално събитие в гр. Пескара, регион
Абруцо, Италия организирано от CAPITANK, включващо:
• Междурегионален тематичен семинар;
• Представяне на идентифицирани добри практики и извършване на опознавателни посещения на регионалните МСП;
• Заседание на Междурегионалната работна група;
• Заседание на Направляващия комитет.
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.
Проектът подчертава важността на регионалното партньорство, изградено на база на модела на четворната спирала,
включващо университети, бизнес, местно общество и местни власти, като основни участници в сферата на изследванията и
планирането на нови бизнес модели на интернационализационната политика.
В тази връзка, събитието в Абруцо, потърси изпълнението на две основни дейности като опознавателно посещение и
Тематичен семинар на тема "Бариери и нужди на МСП за интернационализация".
Някои от най-добрите бизнес практики в частния и публичния сектор бяха представени по време на двете събития: МСП,
стартиращи фирми, университети, научноизследователски центрове и големи предприятия в областта на биотехнологиите,
хранително-вкусовата промишленост, дървообработване и производство на мебели, фармакологията, промишлена
автоматизация, устойчивост на околната среда, процесните и продуктовите иновации, обучения, както и ролята и
функционирането на регионалните иновативни полюси.
Всеки представител илюстрира най-добрите си проекти в сферата си на дейност и как е позициониран на международните
пазари, акцентирайки както върху вътрешната иновация на продукта / процеса, така и върху територията, по тоношение на
устойчивостта, във всичките му значения: икономическа, социална и екологична.
Международни награди бяха също споменати във връзка със съществуващото сътрудничество между чуждестранни
партньори за научноизследователската и развойната дейност и развитието на комерсиализационните канали.

Интервю с президента на Иновационния полюс CAPITANK
Както подчерта председателят на Иновационния полюс CAPITANK, проф. Едуардо
Алесе, "Това, което искахме да трансферираме на партньорите е тясното
сътрудничество
чрез
нетуъркинг,
активирани
от
Регион
Абруцо
в
производствената система със създаването на Иновационните полюси; за това как
моделът предоставя ценен инструмент и подкрепа в изграждането на регионални
мрежи от знания и компетентности и за това как е възможно ефективно да се
предизвикат големите конкуренти на международно ниво. Много по-важно е как, чрез
участието в дейностите на иновационните полюси, предприятията са се
възползвали не само от предоставените от Регион Абруцо грантове, но и от
обвързването на ролите и компетенциите, посочени в четворната спирала, като
основен елемент на проект INTRA. Искахме да покажем как роботи модела
четворната спирала в Абруцо сред действащите лица като университети и
изследователски центрове, бизнес, регионално правителство и крайни
потребители и как те създадоха положителен и добродетелен цикъл."
Партньорите по проекта имаха срещи с експерти от регион Абруцо, представляващи
университетите и изследователските центрове, като напр. проф. Лучано Фраточи
(Университет на Лакуила), проф. Паола Питтия (Университет на Терамо), проф. Саверио
Алберти и проф. Марио Романо (Университет на Киети-Пескара). От страна на местния
бизнес участие взеха: Proger SpA, TaiProra srl, Aran World srl, Sinergie Education srl,
NRGsys sas, Abrex srl e Saperi Locali srl.
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Вътрешно-организационни събития

Регионални групи на заинтересованите страни
Всеки партньор по проекта е
отговорен за създаването на
Регионална
група
на
заинтересованите
страни,
която участва в проекта от самото
начало. Целта е:

•

През този семестър MRA (Водещия партньор) и РАПИВ
организираха
своите
Вътрешно-организационни
събития, с цел да разпространят получените по време
на семестъра знания.

• подпомагане на учебния процес
на включените организации в
процеса на правене на политики и
тяхното прилагане;
гарантиране, че дейностите по Плана за действие
ще се изпълняват в бъдеще.

MRA, РАПИВ и Capitank организираха срещи със
съответните регионални Групи на заинтересованите
страни в рамките на семестъра.

Опознавателно посещение в Португалия

Други събития

На 26ти и 27ми септември, 2017 г. CRIA - Офис за
Предприемачество и Технологичен Трансфер на
Университета на Алгарв, организира двудневно
опознавателно посещение в гр. Фаро (Португалия).

През втората седмица на октомври 2017 година в
Брюксел ще се проведе Европейската седмица на
регионите и градовете (#EURegionsWeek).

В рамките на първия ден от посещението, екипът на
CRIA представи 9 добри практики, три от които бяха
посетени
на
място.
Събитието
стартира
с
пресконференция, последвана от общ преглед на
регионалните политики за интернационализация на
МСП на регион Алгарв и 6 от добрите практики.

Програмата Интеррег Европа ще бъде част от
събитието и ще организира няколко дейности по време
на седмицата.
Като представител на проект INTRA, в събитието ще
вземат участие представители на РАПИВ.

През втория ден, последните три практики,
представиха
перспективата
на
МСП
за
интернационализация в секторите ИКТ, селско
стопанство и дизайн. Резултатите от посещението ще
бъдат представени в следващия е-Бюлетин.
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