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REACT-EU: 55 МЛН. ЕВРО ЗА БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО СЛЕД ПАНДЕМИЯТА И ЗАЕТОСТТА 

ция, цифровизация на пазара на труда 
и образователните услуги, а Северен 
Рейн-Вестфалия ще получи 34 милио-
на евро в подкрепа на стажанти, обу-
чения в областта на търговията, кари-
ерни консултации и свързване на биз-
неса с квалифицирани работници. В 
Словакия 17.9 милиона евро ще бъдат 
отпуснати в подкрепа на служителите 
и услугите в областта на здравеопаз-
ването и гражданската защита, които 
бяха на първа линия по време на най-
критичните фази на пандемията от 
COVID-19. Например ще бъдат разпре-
делени бонуси, за да се помогне и га-
рантира, че поне 90 % от персонала, 
работещ в спешните звена, ще остане 
на работното си място.  

По транша за 2021 г. по линия на 
REACT-EU бяха отпуснати 40 милиар-
да евро, за да се помогне на държави-
те членки да се възстановят от панде-
мията, да инвестират в цифровия и 
екологичния преход, и понастоящем да 
приемат и интегрират хора, бягащи от 
войната в Украйна. Освен това от март 
2022 г. насам ЕК е изплатила 3.5 мили-
арда евро под формата на предвари-
телно финансиране за държавите 
членки по линия на REACT-EU. С пос-
ледния всеобхватен пакет „Гъвкава 
помощ за териториите“ (FAST-CARE), 
предложен от Комисията, допълнител-
но се разширява подкрепата за държа-
вите членки, като се предлага допъл-
нителна гъвкавост при финансирането 
по линия на политиката на сближава-
не, като същевременно се увеличава 
предварителното финансиране с до-
пълнителни 3.5 милиарда евро, които 
трябва да бъдат изплатени през 
2022 г. и 2023 г. Крайната дата за до-
пустимост на разходите по линия на 
REACT-EU е 31 декември 2023 г. 

 
Източник: www.bia-bg.com 

България, Германия и Словакия 
ще получат допълнителни 111.5 ми-
лиона евро чрез REACT-EU по линия 
на Европейския социален фонд, за да 
помогнат на работниците и търсещи-
те работа, да подкрепят здравните 
услуги и да постигнат устойчиво соци-
ално-икономическо възстановяване.  

В България 18.6 милиона евро ще 
покрият основните нужди на уязвими-
те групи, като например храна. Вауче-
ри ще бъдат раздадени и на хора, из-
бягали от руското нашествие в Украй-
на, които могат да бъдат разменени 
за храна и всекидневни стоки, като 
например облекло и учебни помагала 
за деца. Освен това 36.4 милиона ев-
ро ще бъдат отпуснати за мерки за 
възстановяване след пандемията, 
насочени към запазване на работните 
места и подобряване на услугите за 
полагане на грижи за хора с уврежда-
ния. От тях 23.8 милиона евро ще 
подкрепят проект „Солидарност“, кой-
то помага на 9 000 души, бягащи от 
руското нашествие в Украйна, да се 
интегрират на българския пазар на 
труда, като заедно с това се предла-
гат психологическа подкрепа, кариер-
но ориентиране и консултиране.  

В Германия провинцията Шлезвиг-
Холщайн ще получи допълнителни 
4.6 милиона евро за подобряване на 
професионалното обучение, повиша-
ване на професионалната квалифика-
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ИНОВАЦИИТЕ В ЕС СЕ УВЕЛИЧАВАТ ВЪПРЕКИ ПРЕДИЗВИКА-
ТЕЛСТВАТА 

Франция, Германия, Ирландия и Люк-
сембург. 

Третата група умерени иноватори 
включва осем държави-членки, в които 
ефективността е между 70% и 100% от 
ЕС средно аритметично. Тази група 
включва Чехия, Гърция, Италия, Литва, 
Малта, Португалия, Словения и Испа-
ния. 

Четвъртата група нововъзникващи 
иноватори включва седем държави-
членки, които показват ниво на ефек-
тивност под 70% от средното за ЕС. 
Тази група включва България, Хърва-
тия, Унгария, Латвия, Полша, Румъния 
и Словакия. 

В сравнение с изследването от 2021 
г. само две държави са преминали в 
горна група: Нидерландия в „лидери в 
иновациите“ и Кипър в „силни иновато-
ри“. 

България е нововъзникващ иноватор 
с представяне на 45,2% от средното за 
ЕС. Нарастването е (1,6% пункта) със 
скорост, по-ниска от тази на ЕС (9,9%-
т.). Комисията отбелязва, че разликата 
между България и средното ниво на ЕС 
нараства все повече. Като слаби стра-
ни на България са отбелязани: учене 
през целия живот, държавната подкре-
па за научноизследователската и раз-
война дейност на бизнеса, предприя-
тия, предоставящи ИКТ обучени и др. 

 

Източник: www.naukamon.eu 

ЕК публикува годишното издание на 
Европейския индекс за иновации, кой-
то показва ръст на иновациите в ЕС с 
10% спрямо 2015 г. В сравнение с 
2021 г. резултатите през 2022 г. са се 
подобрили за 19 държави членки и са 
намалели за осем. В сравнение със 
средното за ЕС, глобални конкуренти 
като Австралия, Канада, Република 
Корея и Съединените щати продължа-
ват да имат предимство пред ЕС. Въп-
реки това ЕС преодоля разликата си с 
тези нации и надмина Япония от 2021 
г. насам. 

Ефективността на националните 
иновационни системи на ЕС се измер-
ва чрез Обобщен индекс на иновации-
те, който е съставен показател, полу-
чен от вземане на непретеглена сред-
на стойност на 32 индикатора 
(въздествие, инвестиции, човешки ре-
сурси и др.). Въз основа на резултати-
те от 2022 г. държавите членки попа-
дат в четири групи: 

Първата група лидери в иновациите 
включва пет държави-членки където 
представянето е над 125% от средно-
то за ЕС. Това група включва (по азбу-
чен ред) Белгия, Дания, Финландия, 
Холандия и Швеция. 

Втората група от силни иноватори 
включва седем държави-членки с ре-
зултати между 100% и 125% от ЕС 
средно аритметично. Тази група 
включва Австрия, Кипър, Естония, 
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ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МАЛКА ГРАНТОВА  

СХЕМА ЗА МЕРКИ МЕРКИ НА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА БИЗ-
НЕСА, ИНОВАЦИИ И МСП 

регистрирано като юридическо лице в 
Норвегия или в България. 

Крайният срок за подаване на про-
ектни предложения: 17 ноември 2022, 
13:00 ч. български време. 

  

Подробна информация за процеду-
рата е публикувана на интернет стра-
ницата на програмния опера-
тор: https://www.innovasjonnorge.no/en/
start-page/eea-norway-grants/calls-for-
proposals/17112022-small-grants-
scheme-for-soft-measures/?
fbclid=IwAR1ytj23DUfT2i9kzn5nC4AbtCu
VdWPmKHBbCf-g_sl-3wlC4ybLv0ov0jQ  

 

 

Източник : www.eeagrants.bg 

 

 

 

 

 

 

 Иновация Норвегия, програмен 
оператор по програма Развитие на 
бизнеса, иновации и МСП, обяви мал-
ка грантова схема за кандидатстване 
с проекти за меки мерки.. 

Процедурата има за цел да подпо-
могне мерки, насочени към повишава-
не на осведомеността, обучения и 
изграждане на компетентност чрез 
работа в мрежа по теми като: устой-
чиви бизнас модели, зелени инова-
ции, кръгова икономика и корпоратив-
на социална отговорност, в рамките 
на двете фокусни области по програ-
мата „Иновации за зелена индустрия“ 
и „Технологии за подобряване на бла-
госъстоянието“. 

Допустими кандидати са: 

• МСП, така както са определени-
ето в Препоръка 2003/361 на 
ЕС, учредени като юридически 
лица в България и регистрирани 
по Търговски закон; 

• Организации с нестопанска цел, 
учредени като юридически лица 
в България. 

Допустими партньори: Всяко част-
но или публично юридическо лице, 
както търговско, така и нетърговско, 
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ПРИГОТВИ СЕ ДА ОПОЗНАЕШ ЕВРОПА С DISCOVEREU 
НАЧАЛО НА ПЕРИОДА НА КАНДИДАТСТВАНЕ:  

11/10/2022 12:00  

местен транспорт, настаняване, храна 
и др. 

Над 165 000 младежи вече са получи-
ли карта за пътуване от началото на 
първия кръг на кандидатстване през 
юни 2018 г. Следващият кръг започва в 
12:00 ч. централноевропейско часово 
време на 11 октомври 2022 г., вторник, 
и приключва в 12:00 ч. централноевро-
пейско часово време на 25 октомври 
2022 г., вторник. В съответния ден и 
час на тази страница ще се появи бу-
тон „Кандидатствай сега“.  

За да отговаряш на условията за 
участие, трябва да си: 

роден/а между 1 януари 2004 г. 
(включително) и 31 декември 2004 г. 
(включително); 

попълнил/а правилния номер на лич-
на карта, паспорт или карта за законно 
пребиваване в електронния формуляр 
за кандидатстване; 

да си гражданин или дългосрочно за-
конно пребиваващ* в една от следните 
държави:  

          - една от държавите — членки 
на Европейския съюз, включително 
отвъдморските страни и територии, 
или  
          - една от третите държави, които 
са асоциирани към програмата 
„Еразъм+“: Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия, Северна Македония, Сър-
бия и Турция.  

 

DiscoverEU е действие по програма 
„Еразъм+“ на Европейския съюз, кое-
то ти дава възможност да опознаеш 
Европа от собствен опит. Пътувайки 
предимно с влак (има изключения за 
участниците, които живеят на остров 
или в отдалечен район) ще опознаеш 
впечатляващите пейзажи на Европа и 
нейното разнообразие от големи и 
малки градове. Можеш да кандидатс-
тваш по време на двата кръга на кан-
дидатстване, които се провеждат вся-
ка година. Успешните кандидати се 
награждават с карта за пътуване. 

Като 18-годишно лице, законно пре-
биваващо в Европейския съюз или в 
една от третите държави, асоциирани 
към програмата „Еразъм+“, като Ис-
ландия, Лихтенщайн, Северна Маке-
дония, Норвегия, Сърбия и Турция, 
DiscoverEU ти дава възможност да 
участваш в пътуване, което ще ти 
позволи да опознаеш многообразието 
на Европа, да научиш за нейното кул-
турно наследство и история и да се 
запознаеш с хора от целия континент. 
Освен това DiscoverEU ти дава въз-
можност да развиеш ценни житейски 
умения за твоето бъдеще, като неза-
висимост, увереност и отвореност 
към други култури.   

НОВО! От 2022 г. избраните участ-
ници ще получат карта за отстъпки от 
DiscoverEU с намаления за културни 
посещения, учебни дейности, спорт, 
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След като бъдеш избран/а, национал-
ните агенции по програма „Еразъм+“ 
ще ти помогнат да се свържеш с други 
участници и да научиш всичко необхо-
димо, като организират срещи преди 
заминаването и срещи на пътуващите. 

 
„Навън те чака цял нов свят. Стегни 

раницата си, извикай най-добрия си 
приятел и тръгни на път.“ 

 
Като посланик на DiscoverEU, си по-

канен да споделяш преживяното от теб 
по време на пътуването чрез социал-
ните медии Instagram, Facebook и/или 
Twitter, като използваш хаштага 
#DiscoverEU. Можеш да решиш да нап-
равиш и презентация в своето учили-
ще или пред местната общност. Освен 
това можеш да участваш в конкурса за 
снимки и видео на #DiscoverEU и да 
спечелиш чудесни награди.   

 
Източник: youth.europa.eu 

* За повече информация вж. раздел 
2 на правилата — „Допустими канди-
дати“ 

След това ще трябва да участваш 
във викторина (освен в случаите, ко-
гато кандидатстваш като член на гру-
па). 

Ако бъдеш избран/а, можеш да пъ-
туваш в продължение на минимум 1 
ден и максимум 30 дни между 1 март 
2023 г. и 29 февруари 2024 г.  

Имай предвид, че ако страдаш от 
увреждане или здравословен проб-
лем, които биха затруднили пътуване-
то ти, ще получиш помощ, за да може 
да участваш в действието. Прочети 
въпрос В.13 от често задаваните въп-
роси за повече информация. 

Можеш да пътуваш самостоятелно 
или да добавиш до 4 приятели в твоя-
та група, при условие че отговарят на 
условията за кандидатстване, описа-
ни по-горе. Те ще използват твоя код 
на кандидатура, за да изпратят собст-
вените си кандидатури. Прочети въп-
роси от Б.5 до Б.11 от често задава-
ните въпроси за повече информация. 

Можеш също да съгласуваш плано-
вете си за пътуване с други участници 
в DiscoverEU! Фейсбук групата Discov-
erEU е добра платформа за тази цел. 
Присъедини се към групата сега, за 
да разговаряш с други участници. 
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УЧАСТВАЙТЕ В ОНЛАЙН ИГРАТА "ОТКРИЙ БОГАТСТВОТО НА 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ" 

отговори ще бъдат обявени на страни-
цата на играта на 26 октомври 2022 г. в 
12:00 ч.  

 Играта „Открий богатството на евро-
пейските езици!“ се състои от 26 въп-
роса и цели популяризирането на кул-
турното богатство на езиците на Евро-
па. 

 Всеки участник, който направи регис-
трация, трябва да отговори на всички 
въпроси. За всеки въпрос има посоче-
ни четири възможни отговора, измежду 
които участникът трябва да избере 
един единствен верен отговор. Участ-
никът има възможност да се връща 
назад и да променя посочените отгово-
ри. 

 Онлайн викторината е достъпна на : 
www.edl-bulgaria.eu 

 

Източник: www.edl-bulgaria.eu 

 По инициатива на Съвета на Евро-
па всяка година на 26 септември се 
чества Европейският ден на езиците. 

 И тази година през септември гене-
рална дирекция „Писмени преводи“ 
на Европейската комисия празнува 
езиковото многообразие на Европа с 
чествания по повод на Европейския 
ден на езиците. 

 На самия 26-ти септември - Евро-
пейския ден на езиците – ще бъде 
пусната онлайн викторина с привле-
кателни награди, която ще бъда дос-
тъпна за участие от цялата страна. 

 Периодът за провеждане на онлайн 
играта е от 26 септември в 08:00 ч. 
на до 23:59 ч. на 23 октомври 2022 
г., като отговорилите правилно на 
всички въпроси ще участват в томбо-
ла за разпределяне на следните наг-
ради.  

• Първа награда: таблет Samsung 
Galaxy Tab A8, Octa-Core, 10.5″ 
  

• 2 втори награди: безжични слу-
шалки Urbanista 
  

• Трети награди: ваучер за Ozone 
на стойност 100 лв. 

  

Общо 11 награди! 

 Печелившите участници и верните 
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СПЕСТЕТЕ ПАРИ И ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ С ОПЦИЯТА ЗА 

ЕКОЛОГИЧНИ МАРШРУТИ НА GOOGLE MAPS  

вите двигатели обикновено са по-
ефективни при по-високи скорости от 
бензиновите или газовите двигатели, 
докато хибридните и електрическите 
превозни средства се представят по-
добре в движение със спиране и тръг-
ване. Ето защо през следващите сед-
мици шофьорите, използващи еколо-
гични маршрути в Европа, САЩ и Ка-
нада ще имат възможност да изберат 
своя тип двигател – бензинов или га-
зов, дизелов, хибриден или електри-
чески автомобил (EV) – по ред за да 
получат най-добрия маршрут и най-
точни оценки на горивната или енер-
гийната ефективност.  

Независимо дали оставате на мяс-
то или пътувате, Google може да ви 
помогне да стигнете до мястото, къде-
то трябва да отидете по-устойчиво с 
няколко полезни съвета:  

Ако имате електрическо превозно 
средство, просто потърсете „EV charg-
ing station“ в Google Maps, за да видите 
станции за зареждане наблизо, заедно 
с полезни подробности, като видове 
портове и скорости на зареждане. А за 
някои станции можете дори да видите 
дали има зарядно устройство в момен-
та, което ви помага да избегнете чака-
нето и да спестите ценно време.  

Разменете четири колела с две. 
Често най-устойчивият избор изобщо 
не включва кола и Google Maps може 
да ви помогне с алтернативни начини 
за придвижване с повече информация 
за велосипеден маршрут, включително 
по-подробна разбивка на вашия марш-
рут и дали ще срещнете натоварен ав-
томобилен трафик, стълби или стръм-
ни хълмове по пътя, както и близките 
магазини за велосипеди и скутери в 
над 500 града по света . 

 
Източник: www.blog.google 

"Гугъл мапс" (Google Maps) въ-
вежда в близо 40 държави в Европа, 
включително България, опция за еко-
логични маршрути. 

Чрез опцията за най-екологичен 
маршрут потребителите могат да из-
берат вариант, оптимизиран за по-
нисък разход на гориво, което помага 
за спестяването както на пари от го-
риво, така и за намаляване на въгле-
родните емисии - нещо, което е важно 
за все повече хора. 

Освен че ще показва най-бързия 
маршрут, "Гугъл мапс" ще показва и 
най-икономичния, в случай че той не 
е и най-бързият. Само с няколко до-
косвания потребителите могат да ви-
дят относителната икономия на гори-
во и разликата във времето между 
двата маршрута и да изберат този, 
който е най-подходящ за тях. 

Екологичното маршрутизиране 
оказва влияние по целия свят. От пус-
кането му в САЩ и Канада вече се 
оценява, че е помогнал за премахва-
нето на повече от половин милион 
метрични тона въглеродни емисии – 
което се равнява на изваждането от 
пътя на 100 000 автомобила, работе-
щи с гориво.  

Най-икономичният маршрут ще 
варира в зависимост от типа двига-
тел, който имате. Например, дизело-
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТОЛИЦИ - КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ 

да  и Дворец на банката, за да назовем 
само няколко. Причината за това е ед-
на от модата, Букурещ се влюби във 
французите и възприеме голяма част 
от техните маниери.  

*    Bulevardul Unirii в Букурещ е отго-
ворът на комунистическа Румъния на 
парижкото Avenue des Champs-
Élysées, с дължина от 3500 м - което го 
прави с 40 м по-дълъг от парижкия му 
аналог. Когато е построен, целта му е 
била да бъде пищен, рядко използван 
за транспорт, освен ако VIP не е на по-
сещение.  

*    През 1992 г. Майкъл Джексън вли-
за в историята на Румъния, когато бал-
конът на Двореца на парламента е не 
само използван за първи път, но и като 
първият международен концерт след 
падането на комунизма. За съжаление, 
когато се обръща към тълпите, той 
поздрява „Будапеща“, а не „Букурещ“.  

*   През 2012 г. 400 фенове на Атле-
тик Билбао отлитат за Будапеща, 
вместо за Букурещ, за финала на Лига 
Европа.  

*   Букурещ е първият град в Югоиз-
точна Европа, който става домакин на 
международния парад на кравите през 
2005 г., като показа десетки украсени 
скулптури на крави из целия град.  

*     За покровител на града се счита 
Св. Димитър Басарбовски, който е ро-
ден в българското село Басарбова (7 
км. южно от град Русе).  

*      По времето на Чаушеску част от 
църквите в Букурещ са били спасени 
от разрушаване по много необичаен 
начин. Били повдигани от основите си 
и чрез специална система от релси би-
ли премествани сред жилищни блоко-
ве, където румънският диктатор не мо-
жел да ги види, докато си пиел кафето.  

 
 До следващия месец, когато ще 

срещнем в Братислава! 
 

Здравейте! Казвам се Дияна Петева, 
експерт „Комуникация и информация“ 
в ОИЦ-Бургас. Преди известно време 
започнах рубриката „Европейските 
столици—какво не знаем за тях“, в 
която всеки месец ще се опитам да 
предложа любопитна информация за 
по един от 27-те града. През септемв-
ри нека се разходим до Букурещ. Зна-
ете ли, че : 

*  Букурещ е първият град в света, 
чиито улици са осветени с бензинови 
лампи през 1857 г., а Виена е вторият 
през 1859 г. .  

* Метростанция "Политехника" е 
построена през 1983 г., а подовете й 
са покрити с разкошен мрамор. Много 
малко знаят, че този мрамор всъщ-
ност е направен от морски вкамене-
лости на над 80 милиона години. Мо-
жем да кажем, че е като вкаменен 
океан.  

*   Дворецът на парламента е втора-
та по големина административна 
сграда в света, веднага след Пентаго-
на в САЩ. Това е и най-скъпата и най
-тежка сграда в света.  

*   Calea Victoriei е първият път, пос-
троен в Букурещ и първоначално на-
речен Дървеният път. Защото е пост-
лан с дънери и дъски.  

*     Колкото и да е странно, най-
важните сгради се наричат дворци и 
като такива ще намерите Дворец на 
пощата, Дворец на телефонната сгра-
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ЕКОЛОГИЧНОТО ЛОГО „СИН ЕТИКЕТ“ - МИСИЯТА 

 ВЪЗМОЖНА 

Бургас за по-чиста околна среда и да 

получи „Син етикет“, можете да открие-

те критериите за участие на специали-

зираната платформа https://

www.greencity.bg/. Екологичното лого 

ще бъде предоставено след получава-

не на заявка от страна на съответното 

заведение и проверка на място, че е 

въвело мерки и отговаря на посочени-

те критерии. Заявката може да попъл-

ните на посочения сайт. 

Бонус за обектите, получили еколо-

гичното лого, е отличаването им на 

интегрираната туристическа платфор-

ма GoToBurgas (https://

www.gotoburgas.com/), включването им 

в различни презентации, туристически 

маршрути и рекламни кампании на Об-

щината.  

 

Източник: Община Бургас 

Екологичното лого „Син етикет“ е 

инициатива на Община Бургас, която 

има за цел да отличи и поощри места-

та за хранене и развлечения, където 

не се предлагат пластмасови продукти 

за еднократна употреба.  

Кампанията „Син етикет“ е част от 

проект „Повишаване на знанията за 

състоянието на морската среда“, из-

пълняван в партньорство с Универси-

тет "Проф. д-р Асен Златаров" – гр. 

Бургас по Програма за морско дело и 

рибарство 2014 – 2020 г.  

След „Butlers Coffee&Kitchen“ и Кафе-

терия "Милано", ресторант „Златна 

рибка“ е третото заведение в града, 

включило се в инициативата на Общи-

на Бургас за намаляване на полимер-

ните отпадъци. Ако и Вие сте сред съ-

държателите на заведение, което иска 

да се включи в усилията на Община 
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ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ - ОТ РИБАРСКО СЕЛИЩЕ ДО STARTUP VIL-

LAGE 

дигитализация и адаптация към проме-
ните на климата“, като събитието беше 
открито от Димитър Николов, кмет на 
Община Бургас. 

Във втория панел бяха обсъдени 
предизвикателствата за създаване на 
стартъп екосистема в селата, както и 
възможността за икономически растеж 
чрез създаване на свързаност между 
академичната среда, бизнеса, местни-
те и национални власти при намиране 
на общи решения за превръщането им 
в привлекателни точки за инвестиция. 
Представители от кандидата за стар-
тъп Селище - Чупрене, MS Comp Ltd. и 
Burgas Coliving споделиха с гостите на 
събитието за предизвикателствата, 
пред които се изправят при изпълнени-
ето на техните проекти, както и резул-
татите от постигнатото до момента. 

Свързаност и екосистемен подход, 
подкрепа за местните таланти и инвес-
тиции са елементите, които комисар 
Габриел посочи като ключови за прев-
ръщане на селата в привлекателни 
места за работа и живеене. 

„Клъстерите посветени на биоиконо-
миката, на културата и творчеството, 
ще подпомогнат обединяването на ис-
торията и традициите с иновациите и 
предприемачеството“, посочи още ев-
рокомисарят. 

Повече информация за проекта 
Startup Village Chengene Skele можете 
да намерите на сайта на проекта: sup-
chengeneskele.com, разработен без-
възмездно от студио Art Web Design, 
млади, инициативни и креативни спе-
циалисти, партньори по проекта. 

Съхранението и модернизация на 
рибарското селище Ченгене скеле до 
културно-туристически комплекс е ре-
алност благодарение на реализирана-
та от Община Бургас комбинация от 
три тематични проекта, финансирани 
по ОП "Региони в растеж" и ПМДР. 

 

На територията на културно-
туристическия комплекс „Ченгене ске-
ле“ се проведе събитието Rural Innova-
tion Ecosystem Workshop, част от из-
пълнението на проекта Startup Village 
Chengene Skele. В работния семинар 
„Регионални иновационни екосистеми“ 
взе участие комисар Мария Габриел, 
която управлява ресора Иновации, на-
учни изследвания, култура, образова-
ние и младеж в ЕК. 

Ключовите теми на срещата бяха 
ефективният обмен на опит и добри 
практики за справяне с предизвикател-
ствата пред стартъп селищата, стиму-
лиране на иновативни подходи за раз-
витие на селските региони, които да 
осигурят социално и екологично анга-
жиран икономически растеж; подходи 
за ограничаване на географската изо-
лираност и премахване на социалната 
и икономическа маргинализация на 
селските региони. 

Специални участници в първия па-
нел на събитието, в който се дискути-
раха различните политики, програми, 
стратегии и дейности за стимулиране 
на иновации в селските райони, бяха 
проф. Corchado Rodríguez – основател 
на форума Startup OLÉ, Tony Jin Yong 
– главен представител на Huawei в 
ЕС, Argyrios Spyridis – изпълнителен 
директор на Anthology Ventures, Кипър, 
Весна Балтина – заместник-кмет 
„Стратегическо развитие и екология, 
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