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Настоящият е-бюлетин по проект INTRA 

“Интернационализация на регионалните МСП” 

представя дейностите и постигнатите резултати по 

проекта от четвъртия семестър.  

 Шесто опознавателно посещение в гр. 

Ковънтри (Великобритания); 

 Междурегионален тематичен семинар в гр. 

Бирмингам (Великобритания); 

 Информационни бюлетини; 

 Още нещо за размисъл от Ковънтри; 

 Информационни събития; 

 Заседания на Регионалните групи на 

заинтересованите страни и вътрешно-

организационни събития. 
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          Шестото опознавателно посещение по проект INTRA “Интернационализация на регионалните МСП” се 

проведе в периода 12.12 – 14.12.2017 г. в гр. Ковънтри (Великобритания), организирано от CUE. 

           Посещението включи следните събития: 

• Междурегионален тематичен семинар; 

• Представяне на идентифицирани добри практики на регион Западен Мидландс; 

• Среща на междурегионалната работна група; 

• Среща на Направлявящия комитет. 

          По време на посещението, всички партньори по проекта научиха за различните практики за 

интернационализация в регион на Западен Мидландс, които бяха идентифицирани по-рано от CUE. 

Събитието обхвана 20 различни добри практики от  областите Ковънтри , Уоруикшир, Стратфорд на Ейвън и 

Бирмингам. 

          Това опознавателно посещение в Западен Мидландс обедини местните заинтересовани страни от 

Coventry University Enterprise Ltd, Общинския съвет на Ковънтри, Търговската камара на Ковънтри и 

Уоруикшир, Coventry Growth HUB, Общинския съвет на Стратфорд-на-Ейвън, Отделът за международна 

търговия и търговската камара на Бирмингам. 

          По време на посещението бяха представени различните аспекти в подкрепата за МСП в процеса на 

интернационализацията им: програми за подкрепа на местния бизнес, услуги за международна търговия и за 

развитие на платформи за електронна търговия, защита и укрепване на интелектуалната собственост, 

инкубиране и растеж, участие в панаири и събития. 

          Направена бе оценка за възможността за трансфер на представените практики за подкрепа на 

интернационализацията в останалите партньорски региони. 

Междунарегионален тематичен семинар се проведе на 13.12.2017 г. (сряда) в Търговската камара в гр. 

Бирмингам, в регион Западен  Мидландс под наслов “Значението на чуждестранните офиси и 

регионалните дейности (в  Западен Мидландс) в дейностите за подпомагане на интернационализацията”. 

Поканени бяха регионалните експерти: Кристин Хамилтън – Заместник директор, Мидландс, Отдел за 

международна търговия (DIT), Анди Смит – мениджър “Международни отношения”, DIT (WMCCLLP), Патрик 

Маккарън– мениджър “Връзки с клиенти” – Великобритания, DIT (WMCCLLP), Джон Отър - Intatrade регионален 

съветник, DIT (CUE). 

Първоначално беше подчертано значението на DIT и неговата ключова роля за обединяване на 

политиката, промотирането и финансовата експертиза, за да се преодолеят бариерите пред търговията и 

инвестициите и по този начин да се помогне успехът на предприятията. DIT се съсредоточава върху по-

големите предприятия с висока стойност, за да могат да генерират по-големи печалби от износ, което 

понякога означава, че има напрежение между целевите стойности на DIT и нуждите на клиентите на МСП. 

Освен това в дискусиите се засегнаха въпросите за специфичната услуга, която МСП могат да очакват да 

получат, след като им се предостива достъп до подкрепа за износа. 

Обсъдена беше специфичната структура на Търговската камара в Западен Мидландс и как тя е свързана с 

регионалната и национална политика, възможностите за финансиране за подпомагане на поставените цели за 

интернационализация, както от Отдела за международна търговия, така и от ЕФРР. 

След приключване на Междурегионалният тематичен семинар, партньорите на проекта придобиха по-

доброто разбиране за значението, което външното министерство играе в регионалните дейности и как това 

пряко подкрепя интернационализацията на МСП в региона чрез националната и регионалната стратегическа 

политика. 
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Междурегионален тематичен семинар в  гр. Бирмингам 

Coventry University Enterprises 

Шесто опознавателно посещение в Ковънтри (Великобритания) 
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Информационни бюлетини 

Group picture during the event in Coventry  
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INTRA е на път да постигне важен резултат: ние ще публикуваме Съвместния анализ за 

интернационализация на МСП. Представени са някои акценти от нашите резултати. Графиките представят 

основните външни бариери, пред регионалните МСП.(червено – Много трудно; Жълто – Трудно; Сиво – не 

толкова трудно; Зелено – Лесно; Синьо – Не е от значение) 
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Дейностите на партньорите в проекта INTRA за 

разпространение на методологията и резултатите 

продължават да бъдат интензивни. CUE участва в две 

информационни събития, илюстриращи целите: 

 

 

 

Партньорите по проекта увеличават контакта със заинтересованите страни, за да изпълнят следващите стъпки в проекта, 

които са: 

• Обратна връзка относно представените добри практики от Ковънтри; 

• подбор на по-интересните добри практики от всеки партньор, за да се направи второ опознавателно посещение, с цел 

получаване на  по-подробна информация; 

• обратна връзка относно подготвените препоръки за промени на политики. 

 

 

 

 

 

          Студената снежна седмица в Ковънтри не спря 

представянето на ключови добри практики за 

интернационализация на МСП по време на 

опознавателното посещение в регион  Западен 

Мидландс. 

           IPAM (Програмата за управление на активи за 

интелектуална собственост) бе избрана за добра 

практика на INTRA, тъй като илюстрира значението на 

интелектуалната собственост за интернационализацията.  

Целта на IPAM е да повиши осведомеността за 

стойността на материални и нематериални 

интелектуални активи в рамките на бизнеса, като 

идентифицира и отключи съществуващите и 

потенциалните си активи. Конкретен пример е представен 

по време на опознавателното посещение, който 

илюстрира това перфектно.  

SPL (Surfacing Processing Limited) е най-голямото 

химическо почистващо съоръжение по рода си в 

Обединеното кралство. Обслужва широк спектър от 

отрасли - автомобилния сектор, съхранение и 

подреждане, специализирани тръбопроводи и 

аерокосмическа промишленост и др. По същество SPL 

има уникален процес, който трябва да защити Процесът е 

в състояние да премахне всичко - бои, уплътнители, 

лепила, материали за намаляване на шума и подкосъм. 

Този процес оставя клиента с чиста стоманена обвивка. 

           Чрез програмата IPAM е извършен одит на 

интелектуалната собственост, който идентифицира 

необходимостта да се защити процеса с международен 

патент, като същевременно се подчертае, че най-добрият 

метод за интернационализиране е чрез лицензионно 

споразумение. 

           Освен това SPL подписа споразумение с чешка 

компания и започна да преговори с полско дружество. 

            Директорът на SPL заяви: "Не бях разбрал колко 

важна е патентната защита за нашата компания, 

докато не започнахме преговори за лицензи, изведнъж 

бяхме взети на сериозно от всички заинтересовани 

страни.”  

 

 

Информационни събития 

Още нещо за размисъл от Ковънтри 

Регионална група на заинтересованите страни и вътрешно-организационни събития 

Enterprise Europe Network - 

Water Connect 2017 в 

Питърбъро и Международния 

търговски форум на Мидландс в 

Бирмингам 

През януари Capitank представи INTRA на младите 

участници от тренировъчното събитие  "Sinergie Education 

- Pescara". 

По-късно през март 

Capitank участва в 

семинар по проект 

ASKFOOD - Еразмус + 

в Университета в 

Терамо, създавайки 

силна синергия. 

06/03/2018 

4th Regional Stakeholder in West Midlands 


