
                      

 

  

 

Стратегия за устойчивост и развитие на резултатите 
от проекта 

SEM CENTRES                                                                     

Трансгранични центрове за устойчива заетост в 

областите на информационните технологии, туризма и 

селското стопанство 

РЕЗЮМЕ 
     Резултатите от проекта ще 
подчертаят развитието на 
самия проект и ще покажат 
дългосрочното въздействие 
върху трансграничния регион.  

 



 
Резултатите от проекта ще подчертаят развитието на самия проект и ще покажат 
дългосрочното въздействие върху трансграничния регион. Те ще бъдат популяризирани в 
цялата област на програмата и ще станат ценни инструменти за последващи мерки в региона. 
 
Създаването на Центрове за устойчиво развитие е част от дългосрочната стратегия за 
създаване на мрежа от такива центрове за насърчаване на общи възможности за заетост и за 
увеличаване на приходите в идентифицираните области на информационни технологии, 
туризма, селското стопанство и свързаните индустрии, създавайки инструмент за силен 
маркетинг след приключване на проекта. 
 
Създаването на Регионални центрове за устойчиво развитие и обучение (SEM) е трудоемък 
процес, който включва: 
 
• Експертиза, която осигурява анализ на съществуващото положение, нивото на подготовка в 
района, изискванията, реализацията на организационните структури, определянето на 
полетата (селско стопанство, ИКТ, туризъм), анализът на синергиите между домейните и 
регионите / държавите, анализът на партньорите, работещи в заявената област, анализът на 
ситуацията съществуващо, ниво на обучение в областта, изисквания, организация на 
организационните структури / Центрове / мрежа, идентификация и отговор на търсенето - 
потребности и предлагане - потенциал. 
• необходимостта от време, създаване, консолидация, за оповестяване на центровете, за 
създаване на марка / име чрез развитие и растеж на умения. 
• необходимостта от маркетинг и промоция - Центърът трябва да бъде известен, за да има 
резултати, които да аргументират искането. 
 
Предоставеното обучение и информация ще насърчи местните жители да предприемат бизнес 
инициативи в областта на селското стопанство, информационните технологии или туризма. 
Това ще намали безработицата и ще привлече повече млади хора в граничния регион. 
Добавената стойност в региона ще се увеличава. Повишената информираност на 
трансграничното население относно устойчивото развитие и опазването на околната среда ще 
попречи на влошаването на ресурсите. 
 
Устойчивото развитие на центъра може да доведе до повишена конкурентоспособност в 
региона, знания и повишена добавена стойност, създадена в региона. 
 
Ефектът от обученията и създаването на центрове за SEM и тяхното въздействие далеч ще 
надхвърли самия проект. 
 
От обучителните действия могат да се придобият различни умения, да се обменя опит и да се 
появят нови възможности за работа на пазара. 
 
Проектът напълно отговаря на нуждите и приоритетите на идентифицираните целеви групи, 
като е в съответствие с европейската, регионалната и националната политика за насърчаване 
на предприемачеството, намаляване на безработицата, подобряване на знанията и 
подобряване на необходимите умения. 
 
Центровете за устойчиво развитие - SEM трябва да отчитат нуждите на съществуващите 
компании и производителите на работна сила в региона, тяхното ниво на развитие, техните 
нужди и тенденциите в икономиката и икономическите сектори, в които работят. 
 
Всички партньори са изразили своите интереси към базата данни за работната сила и в 
центровете и са готови да гарантират бъдещата си поддръжка след изпълнението на проекта. 
Наличието на материали, разработени по време на проекта и адаптирани към нуждите на 
региона, е предпоставка за включването им в бъдещи обучителни курсове. Мултиплициращият 
ефект от обучителните дейности е доста очевиден поради използването на нови технологии. 
Партньорите внимателно ще наблюдават резултатите от проекта и ще преценят какви други 
проекти или дейности могат да бъдат разработени в полза на общностите в трансграничния 
регион. След приключване на проекта те ще продължат усилията си за подкрепа на туризма, 



селското стопанство и развитието на ИКТ в региона и ще търсят допълнителни възможности, 
насочени към устойчивия растеж на тези индустрии и разкриване на възможности за работа. 
Други дейности могат да бъдат финансирани със собствени средства след приключване на 
проекта, но и от други субсидии. Връзките, установени с местните общности, представители 
и бизнес власти и други заинтересовани страни, предоставят възможности за задълбочаване 
на отношенията в полза на устойчивото развитие на трансграничния регион. 
 
За устойчивостта на центровете за устойчиво развитие, партньорите ще изградят партньорства 
и ще развият както мрежата, така и учебната инфраструктура: 
 
• с други центрове за обучение, идентифициращи взаимно допълване, 
• с регионалните агенции по заетостта, анализиращи ефикасни начини за сътрудничество с 
допълнителната експертиза, 
• с университети, които предлагат експертиза и практически опит, стажове, 
• с компании за човешки ресурси, агенции за наемане на работа 
• с търговско-промишлени палати, асоциации за МСП. 
• с големи работодатели, идентифицирайки техните практически нужди и отговаряйки на 
програми, които могат да бъдат адаптирани бързо и точно към техните нужди. 
• с професионални асоциации, клъстери, за идентифициране на нуждите 
• изпълнение на проекти чрез структурни фондове за развитие на инфраструктурата 
(платформи за практика, оборудване за тестване, оборудване за курсове и класни стаи) 
• осъществяване на международни проекти (Еразъм и др.) За трансфер на най-добри практики, 
успешно прилагани в други страни. 
партньори: 
• ще анализира постоянно решенията, предлагани в проучванията, както в рамките на 
защитата, така и тези, предлагани от пазара или от местните / регионалните администрации 
на двете страни. 
• ще бъдат насърчавани постоянно, за да ги оповестяват, да представят резултати и справки, 
те ще се опитат да привлекат както хора, които търсят работа, така и работодатели. 
• те ще се позиционират като фасилитатори, от една страна, на хора, които търсят работа, от 
друга страна, към работодатели. 
• те ще бъдат насърчавани заедно с предоставянето на услуги за професионално обучение за 
дуално и професионално образование. 
• ще се стреми да получи колкото се може повече доказателства за умения и акредитации в 
трите икономически области като селското стопанство, ИКТ и туризма. 
• те ще си сътрудничат постоянно, ще променят добрите практики и ще извършват 
икономически мисии. 
 
И накрая, устойчивостта на проекта ще бъде постигната чрез подходящо разпределение на 
отговорностите и ресурсите на партньорите. Всички партньори имат значителен капацитет и 
опит в своите области на дейност и това ще гарантира устойчиво поддържане на постиженията 
на проекта. 
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