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The Balkan Cluster Project is co-funded by EU through the
Bulgaria-Serbia IPA Cross-border Programme, aiming at creating
a platform for collaboration of clusters, SMEs and support
institutions in the cross-border region of Bulgaria and Serbia.
The project duration is 12 months. The project activities started in
May 2015 and will be implemented by two project partners: the
Foundation for Entrepreneurship Development, Sofia and the
Cluster House, Nis. The total project value is EUR 117.918,77.
Key project activities include: cluster mapping and survey of
clusters' needs; cluster capacity building training through joint
workshops and seminars; networking and introduction of EU
models of cluster development for creating a better environment
for clusters' and SMEs' development in Bulgaria and Serbia;
drafting of a Strategy for the development of a Balkan clusters
networking; promotional and information activities.
Project website http://balkancluster.clusterhouse.rs/ will
contribute to increasing the efficiency of the exchange of
information and knowledge, and the effectiveness of the
business networking.
An International conference "Days of Clusters" in Nis and a
Closing conference in Sofia will mark the end of the project.
The project is co-funded by EU through the Bulgaria–Serbia IPA
Cross-border Programme.
This publication has been produced with the assistance of the
European Union through the Cross-Border Programme CCI No
2007CB16IPO006. The contents of this publication is the sole
responsibility of the „Cluster House-Nis“ and can in no way be taken
to reflect the views of the European Union or the Managing Authority
of the Programme.
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The project is co-funded by EU through the Bulgaria–Serbia IPA Cross-border Programme
Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез
Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия

http://balkancluster.clusterhouse.rs

Oвај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз
ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србиja

Проектът „Балкански клъстер” е съ-финансиран от
Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично
сътрудничество по ИПП България-Сърбия и има за цел да
създаде платформа за сътрудничество на клъстери, МСП и
организации за подкрепа на бизнеса в трансграничния
регион България- Сърбия.
Продължителността на проекта е 12 месеца. Дейностите по
проекта стартират през м. май 2015 г. и ще бъдат
изпълнявани от две партниращи си организации: Фондация
за развитие на предприемачеството, София и Клъстерна
къща, Ниш. Общата стойност на проекта е 117.918,77 евро.
Основни дейности по проекта: картотекиране на клъстерите и
изследване на нуждите на клъстерите; обучение за
изграждане на капацитет на клъстерите чрез организиране
на съвместни работни групи и семинари; мрежуване и
запознаване с европейски модели за развитие на клъстери,
за да се създаде по-добра среда за развитие на клъстерите и
МСП в България и Сърбия; разработване на проект за
стратегия за сътрудничество на балкански клъстери;
промоционални и информационни дейности. Разработването
на сайта на проекта (http://balkancluster.clusterhouse.rs/) ще
допринесе за повишаване на ефикасността на обмена на
информация и знания, и за повишаване на ефективността на
бизнес контактите.
Международната конференция „Дни на клъстерите” в гр. Ниш
и финалната конференция в гр. София ще маркират
приключването на дейностите по проекта.

Пројекат Балкан кластер је ко-финансиран од Европске уније
кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија,
са циљем креирања платформе за колаборацију кластера,
МСП и институција подршке у прекограничном региону
Бугарске И Србије.
Пројекат ће трајати 12 месеци. Пројектне активности су
започете у мају 2015.године и биће реализоване од стране
два пројекта партнера: Фондације за развој предузетништва
из Софије и Куће кластера из Ниша. Укупна вредност пројекта
је 117.918,77 ЕУР.
Кључне пројектне активности укључују: мапирање кластера и
истраживање потреба кластера; изградњу капацитета
кластера кроз заједничке семинаре у радионице;
умрежавање и упознавање са ЕУ моделима развоја кластера
ради креирања бољег окружења за развој акластера и МСП у
Бугарској и Србији; израда нацрта стратегије за развој мреже
кластера на Балкану; промотивне и информативне
активности.
Веб сајта пројекта http://balkancluster.clusterhouse.rs/ ће
допринети ефикаснијој размени информација и знања, и
ефективнијем пословном умрежавању.
Међунардона конференција "Дани кластера" у Нишу и
завршна конференција у Софији ће обележити крај пројекта.

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез
Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП
България–Сърбия.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския
съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No.
2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност
единствено на „Клъстерна къща- Ниш” и по никакъв начин не
трябва да се възприема като израз на становището на
Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз
ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.
Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске
уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње БугарскаСрбија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено
одговорно лице за садржај ове публикације је „Кућа кластераНиш“ и ни на који начин не може бити тумачен као став
Европске уније или Управљачког тела програма.

