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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 

ПРОВЕДЕНА СТАРТИРАЩА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ SMART RURAL 

Стартиращата среща по проект SmartRural, финансиран по програма Балкани-

Средиземно море, се проведе в Козани, Гърция, на 31.01.2018 г. На срещата 

присъстваха 20 участника, представляващи следните партньори: 

 Регионална Агенция за развитие на Западна Македония, Гърция – 

ANKO (LP – PP1) 

 Регионален съюз на общините от Централна Македония, Гърция (PP2) 

 Солунски университет „Аристотел“ – Факултет по икономика, Гърция 

(PP3) 

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

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

 Център за развитие на Област Пелагония, Северна Македония (PP8) 
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ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ПЕЛАГОНИЯ ПРЕДСТАВИ 

ПРОЕКТ SMART RURAL В ПЕЛАГОНИЯ 

 

Г-н Гого Видимче, ръководител на Центъра за развитие на регион за планиране 

Пелагония, Северна Македония, представи проекта Smart rural entrepreneurship в 

обширно интервю за регионален вестник, разпространяван във всички 9 общини в 

Пелагония. 

Той представи накратко дейностите по проекта, целите и очакваните резултати и даде 

кратка информация за програмата Балкани-Средиземно море 2014-2020. 
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ПРОЕКТЪТ SMART RURAL БЕ ПРЕДСТАВЕН НА СЕСИЯ НА ИНТЕГРИРАНАТА 

МРЕЖА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОН ПЕЛАГОНИЯ 

По време на срещата на представители на Интегрираната мрежа за регионално 

развитие на регион Пелагония, проведена през юли 2018, Центърът за развитие на 

регион Пелагония, наред с другите свои дейности, представи и работата си по проект 

Smart Rural. 
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ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ НА 

ПРОЕКТА MIS (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) 

Представители на партньорите по проект SMART RURAL взеха участие в обучение за 

работа със системата MIS. Събитието беше организирано от Специалния секретариат 

за секторните оперативни програми, съфинансирани от ЕФРР, Управляващия орган 

на програмите за Европейско териториално сътрудничество и MIS Special Service. 

Семинарът се проведе на 27.11.2018 г. в Солун. По време на обучението  бяха 

представени основните правила и насоки за работа с електронната система за 

отчитане (MIS tool).  

 

 

ОБОРУДВАН БЕ ПЪРВИЯТ SMART RURAL БИЗНЕС ЦЕНТЪР 

Местна агенция за икономическо развитие -  Разлог (PP5), осигури оборудване за 

своя Smart Rural бизнес център (първия по проекта). В Центъра ще се провеждат 

семинари, обучения, срещи  и всякакви дейности, служещи за трансфер на знания.  
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ SMART RURAL И МРЕЖАТА ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

СТРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕЖЕГОДНИЯ БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ 

На 3.12.2019 г. в х-л Интерконтинентал София се проведе икономически 

форум на тема „Българската икономика в края на 2019. Перспективи за 

малкия бизнес за 2020.“. Събитието бе фокусирано върху малкия и среден 

бизнес. Основната цел на форума бе да създаде условия и предпоставки за 

успешни бизнес-контакти между представителите на бизнеса в България. На 

събитието присъстваха над 150 участника и 30 дипломатически 

представители, включително от програмните страни. 

Домакинът на събитието – Български икономически форум, като партньор по 

проект Smart Rural, направи кратка презентация на Проекта и на Мрежата от 

заинтересовани страни. Целта на мрежата е обмяна на бизнес и иновативни 

идеи, свързани със селските региони и икономика, в рамките на предстоящите 

дейности по проекта, включително чрез разработения IT networking tool. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

СТРАНИ 

В изпълнение на Deliverable D.6.4.1, бе разработен План за действие за 

развитие на мрежа от заинтересовани страни. Основната цел на Плана е да 

създаде и поддържа функционираща и устойчива бизнес-ориентирана 

транснационална мрежа от съществуващи релевантни мрежи, местни власти и 

организации на гражданското общество, да подобри практиките, 

информацията и методите. Документът определя ролите и отговорностите на 

всички участници в процеса на работа в мрежа 

 

ВТОРА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ И УПРАВЛЯВАЩИЯ КОМИТЕТ ПО ПРОЕКТА 

На 1O.10.2019 г., вторник, в Разлог се проведе Втората среща на партньорите 

и Управляващия комитет по. Срещата бе организирана от Водещия партньор и 

Партньор 5 (PP5) - Местна агенция за икономическо развитие Разлог. На нея 

присъстваха представители на седем от партньорите; дискутирани бяха планът 

за работа и предстоящите дейности по проекта.  

  

Следващата партньорска среша по проекта бе насрочена за месец март 2020 

в Кипър. 


