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БЮЛЕТИН 5
Проверка за устойчивост от Министерството за иновации и растеж
На 22.06.2022 г. се проведе ex-post проверка за проследяване устойчивостта на проект "Създаване на
организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието" ДБФП
BG16RFOP002-2.009-0018-C01, приключил през 2019 г. Проверката се извърши от служители на Главна
дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на иновациите и растежа и
се състоеше в преглед на счетоводството и проектната документация. Поискана беше и информация за
дейността на клъстера след приключването на проекта. Проверката приключи успешно.

Изпълнение на проект Skills4Cities
По наше искане е удължен крайният срок за изпълнение на финансираният от Програма Еразъм+ Проект
Skills4Cities. Новият срок е 31.01.2023 г. Този проект се изпълнява от консорциум организации от Гърция,
Австрия, Испания, Румъния и България с водещ партньор нашия клъстер. На 12.07.2022 г. в
Университетът в Кремс, Австрия се проведе работна среща, на която се обсъди първият междинен
проектен резултат “Toolkit for smart city competences framework” и резултатите от проведеното анкетно
проучване. В процес на изпълнение е „Validation tools for smart city competencies“ – инструментариум за
валидиране на компетенции за три нови професии за интелигентни градове: „Разработчик на проекти“,
„Мениджър на проекти“, „Консултант по управление на проекти“.

Изпълнение на проект XD Media Hub
Изминаха 6 месеца от началото на проект XD Media Hub, един проект разработен по инициатива на
членовете на клъстера КУЗИС и CEED и финансиран по Програма Еразъм+. Проектът се изпълнява от
консорциум организации от България, Испания, Ирландия, Португалия и Нидерландия и цели създаване
на инструментариум за повишаване на дигиталните компетенции на високо-технологичните стартъпи от
медийната и креативните индустрии. За нас този проект е продължаваща подкрепа за създадения през
2021 г. Иновационен хъб за медийна и креативни индустрии и на последвалата го инициатива за
иновационен акселератор. През месец април в партньорство с Иновативна София клъстерът проведе
успешен международен семинар на тема "Проектът за интелигентен град - градивен блок за дигитална
трансформация". Материалите от семинара са публикувани на сайта на клъстера. В момента се извършва
анкетно проучване за най-подходящите за сектори в тази изключително диверсифицирана индустрия.

Изпълнение на проект Degrebe
От началото на годината клъстерът участва като партньор в проект DEGREBE, финансиран от Програма
Еразъм +. Целта на проектът е разработване на дигитален образователен пакет, фокусиран върху
развитието на зелени умения и прилагане на иновативни подходи и дигитални технологии в
образованието. Проектът се изпълнява от консорциум от България, Унгария, Чехия, Кипър и Гърция. На
30 май в Лимасол, Кипър участвахме в обучение по използване на креативност, игровизация и разказване
на истории за създаване на зелени и меки умения. Предстои работна среща през м. октомври в София.
Информация за подадени проектни предложения
Неуспешно беше кандидатстването ни по Horizon-EIE-2022-CONNECT-01-01. Проектното предложение
беше разработено съвместно с партньорите VRT- Белгия и World Association of News Publishers (France) и
целеше въвеждане на иновационния мениджмънт в медийната индустрия.

