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Проект „Селско- градски партньорства за мотивиране 
на регионалните икономики“ (RUMORE) се изпълнява в 
рамките на Програма за междурегионално 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. 
 
Специфична цел 1.2. „Подобряване на изпълнението на 
политиките и програмите за регионално развитие“.  
 
 

https://www.interregeurope.eu/rumore/ 
 

https://www.interregeurope.eu/rumore/
https://www.interregeurope.eu/rumore/


Водещ партньор - Хафенсити Университет- Хамбург, 
Германия  
 
Партньори по проекта: 
Областна администрация Бургас, България 
Регион Ломбардия, Италия 
Портал за зелено образование Твенте, Холандия 
Община Амстердам, Холандия 
Регион Централна Македония, Гърция 
Агенция за развитие на Източен Солун, Гърция 
Агенция за регионално развитие Люнебург, Германия 

 
 



 
Продължителността на проекта е 60 месеца от 01.01.2017г. 
до 31.12.2021 г.  
 
 
Проектът се изпълнява на 2 фази: 
• Фаза 1 с продължителност 36 месеца.  
• Фаза 2 с продължителност 24 месеца.  

 



 
Проектът цели подобряване на политиките в областта на регионалните 
стратегии за иновации чрез улесняване на сътрудничеството между 
градовете и селата.           
            
 
Дейностите по проекта включват: 
• създаване на мрежа от предприятия и производители на продукти 

със значителен иновативен компонент и висока добавена стойност; 
• създаване на високотехнологичен хъб в Бургас за изследвания и 

технологии; 
•  разработване на план за действие за подобряване на регионалния 

иновационен потенциал в област Бургас. 
 
 
 



  
         
По време на изпълнението на проекта ще бъде сформирана група от 
заинтересовани страни, които ще разработят методология и ще дадат 
препоръки за подобряване на областната стратегия , като политически 
инструмент за насърчаване на регионалните иновации. 
 
 
Представирели на заинтересованите страни ще участват в партньорски 
срещи по проекта в България и в страните партньори, според 
разискваните теми.  

 



Група от заинтересовани страни 
 

 
Организации, които играят ключова роля  за подобряване на политиките 
в региона и вземат решения на национално, регионално и общинско 
ниво.  
Такива организации могат да бъдат университети, научни и 
изследователски организации, иновационни предприятия, клъстери и 
други юридически и физически лица, заинтересовани за подобряване на 
политиките и насърчаване на иновациите в региона.  
 



Началната среща по проекта в Хамбург 

 

По време на срещата бяха представени политическите инструменти на 
партньорите- основни параметри на икономическо развитие в регионите, 
иновационния потенциал на регионите, проблемите и 
предизвикателствата пред тях, идентифицираните добри практики и 
възможности за развитие, инстументите за финансиране на иновационни 
стратегии и набелязани мерки и т.н. 



НАМЕРЕТЕ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК! 



  

Моля, полълнете  
Формуляра за координати  с приложената анкета 

 за наличие на фирми с иновационен потенциал на 
територията на област Бургас. 

 
 



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 

http://www.interregeurope.eu/rumore/   


