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регионалното партньорство,
изградено на базата на четворната
спирала за проектирането на нови
политически модели за
интернационализация на МСП

Моделът на четворната
спирала включва
университети, бизнес,
гражданско общество и
местни институции, като
основни участници в
изучаването и формирането
на нови политически модели в

Описание
Проектът INTRA се фокусира върху ролята на
публичните власти в създаването на услуги за
насърчаване на интернационализацията и
подкрепа на конкурентоспособността на
регионалните икономики, като по този начин
допринася за постигането на целите, заложени
в Стратегия Европа 2020.
Разработен от партниращите си организации,
той надгражда досегашните изследвания в
сферата
на
интернационализацията
и
подчертава важността на регионалното
партньорство,
изградено
на
база
на
четворната
спирала,
включващо
университети, бизнес, гражданско общество и
публични власти.
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За да се улесни създаването на политики на
регионално ниво, базирани на опита,
основната цел на INTRA е по-доброто
разбиране
и
концентриране
върху
интернационализацията на МСП, в частност
касаеща
политическите
инструменти,
покривани от Европейския фонд за
регионално развитие.

Иновация

Цели
Предоставяне на разбираема и лесно
достъпна характеристика на различни
налични услуги по интернационализация,
подкрепяни от политиките по регионално
развитие.
Идентифициране
на
добри
практики/пропуски,
които
подкрепят/възпрепятстват
процесът
по
интернационализация
на
МСП,
на
различните му нива, от гледна точка на
държавни услуги, бизнес консултиране и
опит от водещи предприятия.

Препоръчване
на
работещи
стратегии/инструменти, които да засилят
влиянието на ДП и да запълнят пропуските в
регионалните програми за развитие.
Повишаване
на
познанието
по
интернационализация сред партньорите по
проекта, заинтересованите участници и
бизнеса в регионите.
Организиране на трансфера на ДП с
помощта на работещ План за действие, с
цел да
допринесе политиките по
интернационализация да отговарят на
нуждите на МСП и да запълват празнините,
които не могат да бъдат запълнени от
съществуващите инструменти.

