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2-ри ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН по проект SMART RURAL  

 

ПРОВЕДЕНА 3-ТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА И СРЕЩА НА УПРАВЛЯВАЩИЯ 

КОМИТЕТ ПО ПРОЕКТ SMART RURAL 

Поради пандемията, срещата по проект SmartRural, финансиран по програма 

Балкани-Средиземно море се проведе он-лайн по skype на 16 март 2020 г. 

Присъстваха представители на следните партньори: 

 Агенция за регионално развитие на Западна Македония, Гърция – 

ANKO (LP – PP1) 

 Агенция за развитие на Солун, Гърция (PP 2) 

 Солунски университет „Аристотел“ – Факултет по икономика, Гърция– 

(PP3) 

 Български икономически форум (PP4) 

 Местна агенция за икономическо развитие – Разлог, България (PP5) 

 Областна агенция за развитие на Ларнака и Фамагуста, Кипър (PP6)  

 Център за развитие на Регион за паниран Пелагония, Северна 

Македония (PP8) 

 

По време на срещата беше обсъден напредъкът по изпълнение на проекта 

– изпълнени дейности, приключили Deliverables, финансов напредък, 

работния план за всеки един от партньорите, базиран на актуализирания 

план на проекта 

 

ЦЕНТЪРЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ПЕЛАГОНИЯ 

ПРОМОТИРА ПРОЕКТА ОНЛАЙН 

 

За целите на проект SmartRural бе разработен дигитален банер, съдържащ 

името на проекта, логото, основната цел. Банерът е с линк към сайта на 

проекта. 
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Банерът бе публикуван на 4 уеб страници, свързани със селските райони за 

период от 3 месеца. Изготвеният банер бе качен на официалната уеб-страница 

на Центъра за развитие на Регион за планиране Пелагония и бе изпратен на 

всички партньори, за да могат да го публикуват. 
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ИЗГОТВЕН АНАЛИЗ НА ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА 

СРЕДА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕГИОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ПЕЛАГОНИЯ  

В изпълнение на deliverable 3.8.1  Центърът за развитие на Регион за 

планиране Пелагония изготви Анализ на текущото състояние на 

предприемаческата среда. В анализа са засегнати сравнителните предимства 

на територията, необходимостта от подкрепа относно устойчивото развитие на 

предприемачество в селските райони, проучване на нуждите от целенасочена 

подкрепа за устойчиво развитие на „интелигентното“ предприемачество в 

селските райони на регион Пелагония и препоръки за създаване на Център за 

предприемачество в селската среда. 

 



 
 

 
Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating 

countries  

 
 

 

ОРГАНИЗИРАНИ 2 СЕМИНАРА ОТ АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА 

ЗАПАДНА МАКЕДОНИЯ - ANKO 

 
Агенцията за регионално развитие на Западна Македония, Гърция – ANKO 

организира успешно 1-ви и 2-ри онлайн семинари по проект SmartRural  

 

Първи семинар SmartRural  

Събитието се проведе онлайн, чрез платформата Ζoom, в сряда, 9 декември 

2020 от 9:00 ч. до  11: 45 ч. Семинарът бе излъчван на живо на страницата на 

ANKO във Фейсбук.  

 
Темата на първия обучителен семинар беше: „Бизнес дейност в селските 

райони“. Семинарът се проведе в три сесии. Първата сесия беше въведение в 

семинара и презентация на проект SmartRural. Темите, представени във 

втората сесия, бяха: Глобализацията и нейните последици за МСП в 

европейските селски райони и Въведение в европейските селски райони. 

Третата и последна сесия на семинара включваше презентации на Общата 

селскостопанска политика (ОСП) и Политиките за насърчаване на 

предприемачеството в провинцията.  

Бяха записани и обработени статистически данни за броя на участниците и 

тяхното поведение онлайн. Данните и статистиката, свързани с броя, 

професионалния статус на участниците, както и времето за присъствие на 

семинарa, са показани в долната таблица: 

 

 

Средно време на присъствие на участник  96,27 min.  

Общо участници (Уникални потребители)  34  

Фермери 4  

Служители в публичния сектор  2  

Предприемачи в селските райони  6  

Други 17  

Изследователи  5  

 

В контекста на непрекъснатото подобряване на услугите и за осигуряване на 

качествено обучение и с оглед подобряването на следващите действия, бяха 

изготвени въпросници и изпратени по електронен път до участниците в края на 

събитието, с цел събиране на коментари, наблюдения и т.н.  

Формулярът за оценка на 1-ви семинар беше изпратен до всички участници и 

беше попълнен от общо единадесет (11) присъстващи, които бяха помолени да 

отговорят на девет (9) въпроса, като отговорите получиха стойности по скала от 

един (1) до пет (5). Резултатите от оценката се определят като положителни, тъй 

като мнозинството от участниците са доволни от обсъжданите теми, 

презентациите и лекторите на семинара. 
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Втори семинар SmartRural  

Събитието се проведе онлайн, чрез платформата Ζoom, в петък, 18 декември 

2020 от 9:00 ч. до  11: 45 ч. Семинарът бе излъчван на живо на страницата на 

ANKO във Фейсбук.  

 

Темата на втория обучителен семинар бе „Предприемачество и иновации и 

селските райони“  

Вторият семинар бе разделен на 3 сесии. Първата сесия бе въведение в 

семинара и преглед на резултатите от предишния семинар. Темите на втората 

сесия бяха: Бизнес тенденции в гръцките селски региони, Нови технологии и 

иновации в селското стопанство и алтернативен туризъм. По време на третата, 

финална сесия, бяха представени инструментите на модела SmartRural  

 

Бяха записани и обработени статистически данни за броя на участниците и 

тяхното поведение онлайн. Данните и статистиката, свързани с броя, 

професионалния статус на участниците, както и времето за присъствие на 

семинарa, са показани в долната таблица 

  

Средно време на присъствие на участник  151  

Общо участници (Уникални потребители)  25  

Фермери 5  

Служители в публичния сектор  2  

Предприемачи в селските райони  2  

Други 1  

Изследователи  10  

 

Бяха изготвени въпросници и предоставени по електронен път на участниците 

в края на събитието, за да се получи обратна обратна връзка, с цел 

непрекъснато развитие и подобряване на предлаганите обучителни услуги. 

 

Стъпките, които ще бъдат предприети за провеждане на следващите семинари, 

включват преглед на данните от първите два семинара, за да се 

идентифицират и избегнат за в бъдеще евентуални пропуски, по-тясна 

комуникация със заинтересованите страни, както и събиране на информация 

за дейността и оценка на дейностите на Центровете по SmartRural 
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БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРИ 

ПИЛОТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МОДЕЛА SMARTRURAL 

Изпълнението започна с изготвянето на подготвителен план, чиято цел беше да 

предостави информация за изпълнението на пилотните дейности в различните 

им фази, в съответствие с нуждите на участниците. Той е разработен в три 

части - Анализ и определяне на цели, Фази на изпълнение на пилотните 

дейности и График за изпълнение. 

Разработена бе методология за подбор на участници, която описва целите, 

методологичната рамка и очакваните резултати. Документът съдържа 

критериите за допустимост и оценка на кандидатите, формуляр за 
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кандидатстване, матрица за оценка въз основа на попълнени формуляри за 

кандидатстване, матрица за оценка чрез интервю, формат на дългия и 

окончателен списък на избраните кандидати. 

Бе разработена специална лендинг сраница за по-успешно онлайн привличане 

на кандидати с възможност за автоматично събиране на данни от желаещите 

да участват в пилотните дейнсоти. Общият брой на попълнените формуляри за 

кандидатстване беше 15. Сред тях бяха избрани трима кандидати. 

Пилотните дейности бяха изпълнени на няколко етапа: 

 Предоставяне на обучителен пакет и представяне на електронната 

платформа на проекта; 

 Провеждане на индивидуални консултации, съобразени с конкретната 

бизнес идея/бизнес дейност, която участникът развива; 

 Предоставяне на персонализирана карта с експертни насоки и 

препоръки за действие на всеки участник. 

 

Във връзка с COVID-19 консултациите се проведоха онлайн чрез платформата 

Skype. Участниците изразиха задоволството си от получените експертни услуги 

и обучителни материали и готовността си за бъдещо сътрудничество. 

 

МЕСТА АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – РАЗЛОГ, БЪЛГАРИЯ 

(PP5) ИЗПЪЛНИ  DELIVERABLE 2.5.3 ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН 

ДЕН.  

Събитието се състоя на 19 ноември 2020 в Разлог. Целта на информационния 

ден бе да представи на заинтересованите страни целите, изпълнените 

дейности, очакваните резултати и ползите от проект "Smart Rural 

Entreperneurship". 
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МАИР – РАЗЛОГ ИЗПЪЛЯНВА DELIVERABLE 6.5.2 “NETWORKING SUPPORT 

ACTIVITIES”, който включва обмяна на опит и добри практики, информационни 

дейности, обучителни програми и др., целящи подобряване на  

взаимодействието и засилване на сътрудничеството между властите и 

организациите, развиващи дейност в селските райони. 

 

 


