ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Сдружение „Български мебелен клъстер“ подписа договор за изпълнение на проект по
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“
Сдружение „Български мебелен клъстер“ сключи с Министерството на икономиката
договор BG16RFOP002-1.016-0013-C01 за изпълнение на проект „Иновативни заедно“ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.
Общата цел на проекта е да се насърчи иновационната дейност на Сдружение
„Български мебелен клъстер“, като се изгради обща клъстерна инфраструктура и се
стимулира обмена на познания и опит. Специфичните цели на проекта, които ще
допринесат за постигането на така поставената обща цел са:
- Повишаване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера,
посредством инвестиции в материални и човешки ресурси, обмен на опит;
- Съвместно развитие на нови продукти или услуги от членовете на клъстера, чрез
насърчаване на сътрудничество между предприятията.
С изпълнението на проекта ще се постигнат следните резултати:
• Популяризиране на името (марката) на клъстера – разработени и разпространени
брошури, актуализирана интернет страница за представяне на дейността на клъстера,
осъществено медийно представяне в печатни и електронни издания;
• Изследвания и получаване на конкретна информация за стъпването на други
пазари;
• Участие с цел представяне на иновационните продукти/услуги, предлагани от
клъстера, в международни изложения и панаири;
• осъществена публичност и визуализация на проекта
• Оптимизиране на производствения процес вследствие ресурсно обезпечаване на
дейността на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера;
• Повишаване на иновационната дейност на предприятията – членове на клъстера;
• Създаване на условия за съвместно разработване, внедряване и
разпространяване на иновационни продукти от предприятия – членове на клъстера.
• Оборудвана споделена инфраструктура - изпитвателна лаборатория, за нуждите на
клъстера и неговите членове.
Общата стойност на проекта е 993 840.00 лв, като размерът на Безвъзмездната
финансова помощ е 688 272.00 лв., в т.ч. 585 031.20 лв. от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие и 103 240.80 лв. национално съфинансиране.
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