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НАЧАЛО АРХИВ КОНТАКТИ БТПП

Валутни курсове
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НОВИНИ ОТ БТПП

Повишаване знанията и уменията на МСП, свързани с използване
на новите информационни технологии  ключов фактор за
тяхната конкурентоспособност
Първата работна среща по проект SKILLS+ се състоя на 31
май и 1 юни в София, с домакин БТПП  партньор по проекта.
Проектът се финансира по програма ИНТЕРРЕГ Европа и се
изпълнява от консорциум, включващ организации от 11
страни  Германия, България, Гърция, Испания, Латвия,
Норвегия, Полша, Унгария, Финландия, Хърватия и Чехия.
Водещо е Министерството на регионалното развитие и
транспорта на федерална провинция СаксонияАнхалт,
Германия.
Основната
цел
на
SKILLS+
е
да
повиши
конкурентоспособността на МСП от селските райони чрез
насърчаване внедряването на модерни ИКТ инструменти в
ежедневните им бизнес дейности.
При откриването на срещата председателят на Палатата
Цветан Симеонов подчерта, че внедряването на нови
информационни технологии в оперативната дейност на МСП е
ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността им.
Също е важно повишаването на
знанията и уменията,
свързани с динамичното развитие на ИТтехнологиите.
В Европа съществува значителна разлика между градските
агломерации и периферните зони по отношение достъпа до интернет и ползването на нови технологии. Това
води до значително изоставане в дейността на малките компании, опериращи в селските райони и намалява
тяхната конкурентоспособност.
Проект SKILLS+ има за цел да оптимизира съществуващите инструменти на ниво политика, отчитайки
специфичните нужди на МСП от селските райони и разработвайки допълващи мерки, които да бъдат въведени
през оперативните програми и да способстват за побързото преодоляване на съществуващия дисбаланс,
свързан с използване на модерни информационни технологии.
В рамките на проекта БТПП ще работи в партньорство с ИАНМСП с цел разработване на план за действие за
подобряване на мерките, водещи до повишаване конкурентоспособността на МСП в селските райони.
При изработването на план за действие ще се ползват найдобрите практики, свързани с бързото внедряване
на новите информационни технологии от МСП, приложени в другите страни от Европа и с доказан ефект.
Бяха дефинирани основните теми, по които ще се обменя информация и опит между участващите страни:
мерки за насърчаване на МСП за внедряване на нови технологии в бизнес моделите им на развитие;
инициативи за развитие на електронната търговия и продажби, он лайн системи за управление на
търсенето на клиентите, облачни услуги, роля на социалните мрежи при реализиране на маркетингови
кампании и връзка с клиентите, др.;

Търси

Търси

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговските палати от Югоизточна
Европа са двигател на
сътрудничеството в региона
Форум в БТПП по повод приключване на
българското председателство на ПСЮИЕ
Още
Повишаване знанията и уменията на
МСП, свързани с използване на
новите информационни технологии 
ключов фактор за тяхната
конкурентоспособност
Първа работна среща по проект SKILLS+
Още
Среща с посланика на Пакистан у
нас
Обсъждане на двустранните търговско
икономически отношения Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от
Еnterprise Europe Network
Още

ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ
България се присъедини към
специалния стандарт за
разпространение на данни Плюс на
Международния валутен фонд
Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия и интернет
гиганти заедно срещу речта на
омразата в интернет
Обявяват кодекс на поведение във връзка
с незаконните изказвания онлайн Още

повишаване квалификацията и уменията на МСП за работа с новите информационни технологии;
БТПП редовно ще информира заинтересованите фирми за развитието на проекта и реализираните дейности,
както и идентифицираните „добри практики“. Повече информация може да намерите ТУК

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Моцартови празници 2016
16  21 август в РИУ Правец Ризорт Голф
и СПА 4* Още
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