
Контакти  

Регионална агенция за 

предприемачество и иновации-Варна 

(РАПИВ) 

Тел: +35952383700 

Моб: 359888880311 

E-mail: office@rapiv.org 

www.rapiv.org 

 

www.interregeurope.eu/intra 

MRA - Агенция за развитие на Марибор (Словения) 

RAPIV – Регионална агенция за предприемачество и 

иновации (България) 

FUNDECYT-PCTEX - Фондация FUNDECYT, научно-

технологичен парк на Естрамадура (Испания) 

CAPITANK – Консорциум за химични и фармацеф- 

тични иновации (Италия) 

UALG - Университетът на Алгарве (Португалия) 

CUE – Ковънтри ентерпрайз, към Университета 
Ковънтри (Великобритания 

Проектът INTRA улеснява 

създаването на политики на 

регионално ниво, базирани на 

опита, надграждайки досегашните 

изследвания в сферата на 

интернационализацията и 

подчертавайки важността на 

регионалното партньорство, 

изградено на базата на четворната 

спирала за проектирането на нови 

политически модели за 

интернационализация на МСП   

Партньори 
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Описание 

Моделът на четворната 

спирала включва 

университети, бизнес, 

гражданско общество и 

местни институции, като 

основни участници в 

изучаването и формирането 

на нови политически модели в 

подкрепа на 

интернационализацията 

 

Цели 

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. 
 

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. 

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. 
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