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 Междуклъстерно сътрудничество 

 

На 14.09.2022 г. в гр. Солун се проведе приятелска среща между Клъстер София Град на знанието и 

CHORUS Cluster, Гърция. Целта на срещата беше установяване на партньорски отношения между двата 

клъстера, обмяна на добри практики и търсене на възможности за регионално сътрудничество. От 

българска страна в срещата участваха членовете на Управителния съвет г-н Димитър Филипов, г-н 

Станислав Червенков и г-н Димитър Христов, а от гръцка страна г-н Chrisostomos Kalogirou - Клъстерен 

мениджър, икономист и г-н. Athanasios G. Konstandopoulos - научен съветник на клъстера и професор в 

Aristoteles University of Thessaloniki, най-големият университет в Гърция. Повече информация за тази 

среща може да бъде намерена в новините на сайта на клъстера. 

 

 Проведена фокус група по проект Skills4Cities  
 

На 21.09.2022, в Лаунчи център се проведе дискусионна среща по проект Smart Skills for Smarter Cities 

(Skills4Cities), който се изпълнява от клъстера от 2020 г. Участие взеха 14 експерти от университети, 

професионални организации, фирми и от направление „Дигитализация, иновации и икономическо 

развитие“ към Столична община. Работещите по този проект членове на клъстера получиха експертно 

мнение и обратна връзка относно предложените компетенции и квалификационни степени за три 

професии по управление на проекти за интелигентни градове: Девелопър, Мениджър и Консултант. 

 

Успешно затворен проект MediaMotor Europe 
 

Получи се окончателния доклад за оценка на резултатите от Проект MediaMotor Europe (ММЕ) и 

съответно бяха възстановени направените по проекта разходи. За наше удовлетворение бяха признати 

100% от отчетените от клъстера разходи в размер на 248 107 EUR, което свидетелства за добро 

управление на проекта от страна на водещата организация VRT както и от останалите партньори в т.ч. и 

клъстера. Информация за резултатите от този проект е качена на сайта и описана в предишните бюлетини. 

 

Мисия Сингапур 
 

На 17 Октомври в Сингапур четирима членове на клъстера ще участват в бизнес среща, организирана от  

Европейската търговска камара в Сингапур (EuroCham) и Търговската камара на Централна и Източна 

Европа в Сингапур (CEEC). Също в Сингапур на 18-20 Октомври те ще се посетят изложението Industrial 

Transformation ASIA-PACIFIC и ще се включат в срещи в рамките на EU-Singapore Matchmaking Event по 

линия на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP). Това са следните наши членове: 

Димитър Христов (HIRON Innovation Management), Димитър Филипов (Blue Strategy), Станислав 

Червенков (CEED Bulgaria) и Венцислава Дачева (Paralax Life Sciences). Информация за това събитие се 

разпространява сред членовете на клъстера, социалните мрежи и официалния сайт от юни т.г.   

 

Ново проектно предложение  
 

На 04.10.2022 г. беше успешно разработено и изпратено проектно предложение с наименование CELSIUS 

по тема HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02-01 - подобряване на потенциала на европейския бизнес за 

развитие и разширяване. В подготвеният проект освен клъстера участват още 4 организации от Белгия, 

Словакия, Испания и Ирландия. Да си пожелаем успешно кандидатстване.  

За последните над 3 години като член на различни европейски консорциуми, клъстерът взе участие в 

подготовка и изпращане до Европейската комисия на 31 проектни предложения, 5 от които бяха успешни. 
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