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ОБЩИНА ГАБРОВО ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ KNOW-HUB, ФИНАНСИРАН ПО ИНТЕРРЕГ IVC 

 
ЗАЕДНО за иновациите в регионите на ЕВРОПА! 

 
Чудите ли се защо някои европейски региони са по-иновативни от други? Преди три години 
партньорите от десет европейски региона, сред които и Община Габрово, решиха да работят 
заедно за повишаване на компетентностите си в управлението, формирането и 
разпространението на политики в сферата на иновациите чрез проекта KNOW-HUB. Какво се 
случи оттогава? 
 

ЦЕЛТА 
Най-важната задача на проекта KNOW-HUB бе да повиши равнището на знания, умения и опит на 
европейските региони в проектирането и внедряването на интелигентни и ефективни стратегии за 
иновации. Участващите страни си сътрудничиха в прегледа на техните политики и практики, за да 
идентифицират области за оптимизиране, както и да обменят добри практики. Заедно се учиха 
как да прилагат знанията и идентифицирания добър опит от прегледите на място, да споделят 
своите открития по време на проведения цикъл от обучения и тематични семинари, да общуват с 
останалите европейски региони посредством уебсайта на проекта, пресата и други медии. 
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ПОСТИЖЕНИЯ 
За да се постигнат целите на проекта KNOW-HUB, бяха използвани три основни инструмента: 
прегледи на място, семинари и създаване на база на знанието. Прегледът на място е начин за 
оценка от един или повече експерти със сходни компетенции. В проекта KNOW-HUB ролята на 
оценител бе изпълнявана от самите региони-партньори, т.е. от практици, представляващи 
институции, ангажирани в планирането и изпълняващи целите на местните стратегии за иновации 
и инструменти. След всеки преглед екипът подготвяше специализиран доклад с резултати и 
препоръки за подобряване съобразно спецификата на конкретния регион.  
 
По проекта бе създаден специален уебсайт – www.know-hub.eu, в който партньорите публикуваха 
знания и експертни разработки чрез различни видове инструменти: тематична енциклопедия, 
блог и прессъобщения, представяне на добри практики. Елементите на базата знания са насочени 
основно към регионалните иновационни стратегии и инструменти, за да постигнат техните цели.  

 

 
 
Основният урок за партньорите-региони се състои в това как да се справят с предизвикателствата, 
за да провеждат политика за интелигентна специализация – устойчива и ориентирана към 
спецификата на региона, както и как да прилагат ефективно необходимите инструменти. За тази 
цел бяха разработени два наръчника за всички, участващи в правенето и изпълнението на 
политики. Решенията предоставят широк достъп до информация, не само за партньорите по 
проекта, а също и за всеки регион, който разработва и прилага стратегии за насърчаване на 
иновациите. 

http://www.know-hub.eu/

