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 Уебинар с участието на лектори от Тайван, Италия и България  

 

На 12.05.2022 г. нашият клъстер организира и проведе уебинар на тема "Digital Transformation Around the 

World - Taiwan - EU“ с подкрепата на Industrial Technology Research Institute (ITRI). Уебинарът е част от 

проекта eT4S и представлява подготвителен етап за предстоящата бизнес мисия в Тайван в края на 

годината. В уебинара се включиха над 60 участника от различни страни от Европа и Азия, а лекторите 

представиха следните успешни компании - Wistron Technologies, PetaSC Bulgaria, Quanta Cloud 

Technology, Transnet, MEC Italy, GATE Institute, и Digitall. Повече информация за събитието и достъп до 

презентациите са осигурени на сайта на клъстера.  

 

 Приключи бизнес мисията в САЩ  
 

Бизнес мисията се състоя в периода 1 - 6 май, 2022 и беше организирана от нашите партньори Green Hub 

Denmark. Постигната беше целта да се осигури информация за използваните в САЩ модели и решения за 

устойчиво управление на сгради, индивидуално електро и топлоснабдяване и създаване на партньорства с 

американски МСП, частни и публични организации. В програмата бе включено и посещение на Circular 

City Week New York. В мисията се включиха фирми от Дания, България и Испания като българският 

участник бе Асен Чарлийски, представляващ Виртех, член на клъстера. 

 

Приключи проектът MediaMotorEurope (MME) 
 

На 30 април приключи проектът по Хоризонт 2020 - MediaMotorEurope (ММЕ) (www.mediamotor.eu), в 

изпълнението на който КСГЗ беше ангажиран в периода 2020 -2022 г. Чрез участието си в този проект 

клъстерът стана един от 4-те иновационни хъба в Берген, Брюксел, Солун и София, създали акселератори 

за стартъпи в медийната и креативни индустрии. Ето какво ще бъде отчетено по проекта: 3 интензивни 6-

месечни акселераторски програми; 221 апликации; 61 подпомогнати стартъпи от 25 страни; 235 работни 

часа вложени от 22 международни ментори; 3 международни събития; 181 възможности за представяне на 

стартъпите на международна сцена. Бяха излъчени 3-ма победители в трите акселераторски цикъла (по 

един на цикъл) и за наше удовлетворение един от тях е българският стартъп AdHash (www.adhash.org).  

 

Нови проекти и проектни предложения 
 

От началото на годината клъстерът е включен за участие в следните проекти по Еразъм +:  

• XD Media Hub - за повишаване на дигиталните компетенции на високо-технологичните стартъпи; 

• DEGREBE - за дигитален пакет за зелени умения и иновативни подходи в обучението. 

Проектите са инициатива на двама от членовете на клъстера КУЗИС и CEED. Информация за същността и 

хода на изпълнението им ще бъде публикувана в следващия Бюлетин и ще се разпространява на 

страницата на клъстера (www.knowledgesofia.eu)  

На 26 април 2022 г. от името на клъстера бе подадено следното ново проектно предложение: 

• CONNECTIVATE (Horizon-EIE-2022-CONNECT-01-01).  

Проектът е инициализиран и подготвен от екипа на КУЗИС. С него се надгражда MediaMotorEurope. Цели  

подобряване на иновационния капацитет на компаниите (в т.ч. стартъпи) и създаване на условия за 

въвеждане на иновационния мениджмънт в медийната индустрия. Партньори на клъстера са медийната 

компания VRT- Белгия  и World Association of News Publishers (France).  
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