
 

 

 
NO-BLE IDEAS, Юни 2014 
ЗАВЪРШИ ФЕСТИВАЛЕН ЦИКЪЛ NO-BLE IDEAS  
През май 2014 се състояха последните два фестивала от Фестивалния цикъл No-Ble Ideas. С изпълнението на тази 
дейност се набра информация за иновационния потенциал и състояние на иновационната екосистема в седемте страни 
партньори по проекта. Това е добра основа за планиране на дейности за устойчивост на постигнатите резултати и за 
продължаване на  развитието в посока укрепване на Мрежата от млади иноватори в сектор Агрофуд. 
Марибор,  14-15 май 2014г. – Иновативен фестивал No-Ble Ideas –Словения по време на 34 Международна 
конференция за предприемачество и иновации PODIM  
На 14 и 15 май  2014г. от 10,30 ч. се проведоха събитията от Иновативен фестивал No-Ble ideas  с участието на 
партньорите по проекта и млади предприемачи и инвеститори от Словения, съгласно графика и плана за фестивалния 
цикъл.Проведените събития бяха повлияни от форума, който се провеждаше по това време и участниците бяха млади 
предприемачи и иноватори, които работят в сферата на храните и технологиите. Конференция PODIM 2014 беше за 
върховете и спадовете по пътя на предприемача, където успешни предприемачи на регионално и международно ниво 
споделиха своите иновативни идеи, както опит как да се справяме в трудни ситуации за бизнес мениджмънт. 

 

 
                 

гр. Нови Сад, 20-22 юни 2014г.  Иновативен фестивал NO-BLE Ideas – Сърбия по време на 81-то 
Международноселскостопанско изложение  
На 20 май 2014г. на територията на щанда на No-Ble Ideas на Изложението в Нови Сад бе открит официално Инофест 
No-Ble Ideas-Сърбия с кратко приветствено слово на ръководителя на проекта за Сръбската Търговско-Промишлена 
палата –Белград, Даница Мичанович, и на координатора на проекта за водещия партньор – АРТИ, Италия, Паоло Дзупа. 
Първото значимо събитие бе подписването на двустранно споразумение за сътрудничество, като резултат от работата 
по проекта, между Търговско-промишлена палата-Враца, партньор в проекта и Търговско-промишлената палата в 
Кралево, Сърбия, бенефициент в проекта. 
На 21 и 22 май 2014г. екипът на проект NO-BLE ideas за АРИР-Враца участва в събитията, организирани от сръбския 
партньор, съгласно графика на фестивалите – ЕУРЕКА-финансирай своята идея, На кафе с учен, Брейнсторминг и 
Успешни практики. Събитията ни срещнаха с успешни млади изследователи, предприемачи и студенти, които навлизат 
в сферата на иновациите в сектор Агрофуд, благодарение на възможностите за обучение и стажуване. 
Щандът на проекта беше разположен на територията на  Конгресния център на Изложението и демонстрираше 
възможностите на проекта за споделяне на иновативни идеи, за обмен на информация и създаване на контакти с 
другите страни-партньорки по проекта, както и иновативни продукти, създадени от сръбските иноватори. 



 

 

  

 

 
 

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА                                              
На 25 юни 2014г. Институтът за Биоресурси и Храни, Букурещ, партньор по проекта, домакинства среща на партньорите 
по Пакет 3, дейност 3.5 – Устойчивост на проекта.  На срещата водещия партньор по пакет 3, ИНОРЕГ-Гьодьольо, 
Унгария представи предложение за План за работа. 
Планът включва няколко основни части: работа на партньорите за устойчивост на резултатите и разширяване на 
мрежата; поддържане на платформата и обновяване на информацията и обогатяване на функциите й, търсене на 
съвместни проекти за укрепване на иновационната екосистема в сектор Агрофуд и съкращаване на пътя на иновациите 
и научните открития до практиката. Възможности за това дават програмите ERASMUS+, HORIZON 2020, новите програми 
за транснационално сътрудничество ДУНАВ, БАЛКАНИ-СРЕДИЗЕМНО МОРЕ, ЙОНИЙСКО и АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ, 
Програма ИНТЕРРЕГ Европа и трансграничните програми за всички партньори-участници в No-Ble Ideas. 
Разширяване на териториалните граници  на мрежата от Млади иноватори за устойчиви идеи в сектор Агрофуд, за 
популяризиране на постиженията на проекта, както и създаване на условия за набиране и обмен на повече иновативни 
идеи, бяха основните теми на дискусията на партньорите. Окончателният план за устойчивост ще бъде представен на 
заключителната конференция на проекта на 18 септември 2014г. в гр.Тимишоара,Румъния. 
 

  
 
Contact:  
‘NO-BLE Ideas’ project Partner 
ARED - Agency for Regional and Economic Development  
Vratsa, Bulgaria 3000, 24. "Hristo Botev" street 3rd floor 
Tel: +359 92 66 55 09 • Fax: +359 92 62 63 08 
e-mail: arir.vr@gmail.com • www.arir-vratsa.org 


