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БЮЛЕТИН 1
ОПРЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
С решение на Управителния съвет на КСГЗ от 17.01.2022 г. се преустановява ежедневната
административна дейност на клъстера, считано от 01.02.2022 г. Закрива се съществуващият офис, а
официалният адрес за управление и кореспонденция временно преминава към ХИРОН - Иновационен
мениджмънт ООД, член на клъстера, намиращ се на същият адрес на по-горен етаж. До назначаване на
персонал някои важни функции и отговорности, произтичащи от изискванията на ЗЮЛНЦ и Устава ще се
разпределят между членовете на управителните органи. Адресът за онлайн кореспонденция остава
(office@knowledgesofia.eu), а информация и новини ще бъдат публикувани, както и досега на сайта на
клъстера (www.knowledgesofia.eu). Всеки член ще разполага с контактите на членовете на управителните
органи, които ще могат да бъдат намерени на официалния сайт.

НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАНЕ
До провеждането на Общо събрание тази година клъстерът ще функционира като бранд, марка и отворена
платформа (маркетингова, представителна, проектна, комуникационна, развойна и инвестиционна) и
всички редовни членове ще имат равен достъп за ползването на тези активи съгласно Устава на
сдружението. Чрез членовете си и чрез членовете на управителните си органи клъстерът ще извършва
лобистка, имиджова и публична дейност като разпространява информация за дейността си и осигурява
необходимото брандиране през официалният сайт, професионалните и социалните мрежи.

КЛЪСТЕРНИ ИНИЦИАТИВИ И РАЗВИТИЕ
Както и досега на фокус ще бъдат инициативите, чрез които всеки член може да потърси от останалите
съдействие и партньорство за реализация. Задължение на членовете на управителните органи е да
мотивират и координират всяка инициатива. В клъстера членуват разнообразни организации със сериозен
ресурс от знания и умения в много области, особено за изпълнение на проекти по привличане на таланти
и инвестиции за интелигентен град. Приоритет на клъстерът остава да следи и инициализира инициативи
към СОС и да анализира поведението на бизнеса в иновационната екосистема на града. По този въпрос се
обръщайте към Кристиан Филипов (cfilipov@gmail.com) и Димитър Христов (hristov.hiron@gmail.com).

КЛЪСТЕРНИ ПРОЕКТИ
Досегашният опит показва, че най-успешната дейност на клъстерът е да се ползва като платформа за
привличане на успешни проекти за своите членове. От името и чрез включване на клъстера в такива
програми като Horizon2020, COSME, Erasmus+ през последните 2 години бяха привлечени общо 424 хил.
евро, които създадоха имидж и потенциал на клъстера. Към момента чрез клъстерът се кандидатства за 4
нови проекти на стойност над 630 хил. евро. Всеки член на клъстера може да се възползва от този подход
за решаване на свои задачи и инвестиции чрез бранда на клъстера. По този въпрос се обръщайте към
колеги, които в момента работят по текущи проекти: Милена Колева (koleva.mm@gmail.com); Димитър
Филипов (dimi.filipov@gmail.com); Димитър Христов (hristov.hiron@gmail.com).

ВЕНЧЪР ФОНД
Към клъстера са позиционирани Иновационен акселератор, в който през 2021 г. участие взеха над 10
технологични стартъпи и Иновационен хъб за креативни индустрии - партньорство с АИКБ, София Тех
Парк и Съвет за инвестиции към БТПП. Клъстерът разполага и с достъп до фонд за дялово финансиране.
Всеки член на клъстера има възможност да направи запитване и съответно да представя свои проекти на
вниманието на този фонд след предварителна проверка. По този въпрос се обръщайте основно към
Димитър Христов (hristov.hiron@gmail.com).

