
 
 
 
 
 

Основният тайвански партньор на Клъстер София Град на знанието е Тайванският изследователски 
институт за индустриални технологии (ITRI). ITRI е водещ световен изследователски институт за 
приложни технологии с повече от 6000 служители и около 1 милиард долара приходи от 
научноизследователска и развойна дейност. Основана през 1973 г., организацията става пионер в 
разработката на технологични иновации, с които започва да захранва индустрията. През 2020 г. 
Институтът бе номиниран за един от 100-те водещи световни иноватори. Мисията на ITRI е да 
стимулира индустриалното развитие, да създава икономическа стойност и да повишава 
социалното благосъстояние чрез НИРД в областта на технологиите. 

ИСТОРИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

Участие в събитие за свързване ЕС - Тайван в Лион, Франция 

Това събитие за поощряване срещите на бизнесът от ЕС с бизнеса от Тайван бе проведено през 
март 2019 г. в контекста на международния панаир GLOBAL INDUSTRIE. Целта беше да се насърчи 
сътрудничеството между европейските и тайванските клъстери в полза на техните членове и на 
МСП. Събитието бе организирано от ECCP в сътрудничество с Тайванското бюро за външна 
търговия (BoFT) към Министерство на икономиката (MOEA), Китайската национална федерация на 
промишлеността (CNFI),, Оверн-Рона-Алпи Предприятия (EEN Auvergne-Rhône-Alpes - France)  и 
Тайванския съвет за развитие на външната търговия (TAITRA, EEN). 

На това събитие участваха представители на 23 европейски и 12 тайвански клъстера. И двете 
делегации се представиха в различни области от общ интерес: Производствени технологии и 
оборудване; Машиностроене и металообработване; Интелигентна индустрия и свързана фабрика: 
коботика, добавена реалност, предсказуема поддръжка, дигитализация на производството. По 
време на 3-дневното събитие представителят на клъстера Димитър Филипов, отговарящ за 
интернационализацията и член на Управителния съвет, се включи в следните дейности: 

• Семинар за клъстерно сътрудничество между ЕС и Тайван 

• Срещи за намиране на партньори - проведени повече от 90 срещи 

• Индивидуални срещи с научен клъстер и клъстер за производство на интелигентни 
машини от Тайван. 

Уебинар за интернационализация на Индустрия 4.0  

КСГЗ и ITRI организираha двучасов уебинар, в който бизнеси от ЕС и Тайван се срещнаха на 
сцената. Уебинара се проведе на 10 март 2022 г. Наличен е запис със свободен достъп до него.  

Участваха следните Тайвански компании: 

• Miro Lin, General Manager, Intelligent Manufacturing & Data Division, Fair Friend Group (video); 
• Allen Liu, Special Assistant to General Manager, Chewren Industries Co (video); 
• Kuan Lin, Sales Manager, Techman Robot Inc (video). 
• Tim Lai, General Manager, Precision Machinery R&D Center 

Участваха следните Европейски (български) компании: 

• Vladimir Filipov, Managing Director, Nearsoft Europe 
• Damir Filipovic, Secretary-General, Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) 
• AI REGIO - Artificial Intelligence in Manufacturing 
• Prof. Paolo Chiabert, Hierarchical Open Manufacturing Europe - HOME, Department of Management 

and Production Engineering,  Politecnico di Torino, Torino – Italy 
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Smart City Expo and Conference в Тайван 

On March 24th 2022 several CSKC’s members that wanted to know the Taiwanese ecosystem of 
innovative products and services took part in this event via World Telecom Smart City Conference. 

Уебинар „Taiwan Smart City 
Technology partnership EU – 
Taiwan“  

Този уебинар се проведе като обща КСГЗ 
и ITRI с цел подобряване на 
сътрудничеството между технологични 
компании за интелигентни градове от ЕС 
и Тайван. На 29 септември четири 

технологични компании – две от Европа (България) и две от Тайван, представиха онлайн пред 
световната публика своите постижения, бизнес моделите и стратегиите си за развитие. 

Участвали компании от Европа (България): 

• ADD- Bulgaria - Stefan Malinowski, Business Development Director 
• Telelink Infra - Services - Ruslan Papazyan, Executive Director 

Участвали компании от Тайван  

• Mitac Information Technology Corporation - Robert Ting, Vice President 
• Taipei Computer Association - Chin-An Wang, Business Director 

Уебинар „Digital 
Transformation around the 
world Taiwan – EU“  

This webinar that was organized by CSKC 
and ITRI was a part of the project eT4S 
and was also a preparatory stage for the 
upcoming business mission to Taiwan at 
the end of year. The participants had the 
opportunity to see and listen the brilliant 
presentations of speakers from Taiwan, 
Bulgaria and Italy. 

Участвали компании от Европа (България): 

• Prof. Simeon Stoyanov, PetaSC: Discoverer - Explore, Endeavor, Elevate 
• Dr. Luca Sarli, MEC: MeC - Real Time Costing 
• Kaloyan Karamitov: Big data for smart society - GATE 
• Pavel Yosifov, DIGITALL - Welcome to Digitall 

Taiwanese companies 

• Nancy Hsu, QCT: Drive DT through 5G - QCT 
• Eric Lin, Wistron Technologies: Wistron Digital Transformation 
• Tim Lou, Transnet: Leveraging Group Power 

Бизнес мисия до Тайван  

Бизнес мисията в Тайван беше многократно отлагана поради прилаганата от Тайван политика  на 
нулева толерантност към Ковид - 19. Въпреки това е заложено при отпадане на ограниченията 
през м. ноември да се състои мисия до Тайван или ITRI да участва в среща по време на Smart City 
Expo в Барселона. Този вариант също отпадна и мисията е отложена за началото на 2023 г. 

Меморандум за сътрудничество  

В резултат на тази дейност на 03.11.2022 г. бе подписан двугодишен меморандум за 
сътрудничество между КСГЗ и ITRI, който е също и от името на Smart City Tech Partnership. 
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